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MODOS DE VER A ICONOSFERA DA ARQUITETURA COLONIAL GOIANA:
CULTURA VISUAL E PROCESSOS DE MEDIAÇÃO
NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Resumo
Nosso objetivo neste trabalho é desenvolver uma investigação sobre os modos de ver
a iconosfera da arquitetura colonial goiana, através de processos de mediação entre
as imagens por nós produzidas no centro histórico da Cidade de Goiás, e as fontes
visuais historiográficas que também relatam o habitar em Pirenópolis. As imagens
foram produzidas durante nossas caminhadas exploratórias pelo arruamento colonial,
os monumentos históricos, as praças e largos da cidade de Goiás. Quanto à cidade
de Pirenópolis, o trabalho ficou mais a cargo das fontes visuais encontradas na
historiografia consultada, que também mostra o urbanismo português e suas
respectivas características. Acreditamos que as estruturas utilizadas para conduzir
essa pesquisa proporcionam, tanto ao leitor quanto ao pesquisador, uma maior
apropriação sobre a temática proposta. Assim, inicialmente, apresentamos uma
abordagem conceitual, teórica e metodológica, para, logo em seguida, nos
embrenhamos pelo universo de imagens e contextualizações historiográficas. Na
sequência, apresentamos relatos sobre a iconosfera local, em meio a uma experiência
imersiva no centro histórico da cidade, onde identificamos algumas construções em
processo de descaracterização e outras em estado de ruínas em avançado estágio
de diluição. No entanto, essa arquitetura e o urbanismo implantados ainda no século
XVIII, proporcionam construções de entendimentos a partir do trânsito do olhar,
revelando nuances que foram se sedimentando com os estudos no campo da Arte e
Cultura Visual. Sobretudo no que se refere a Cultura da Imagem e Processos de
Mediação que marcaram nosso olhar para o Arraial de Sant’ Anna, a Vila Boa, e a
Cidade de Goiás, assim como, sobre a antiga Meia Ponte e o modo de habitar em
pleno século XIX. De certa forma, esses arraiais e vilas, marcam os percursos dessa
pesquisa, sobre um modo de ver a arquitetura colonial goiana, através de processos
de mediação, facultados à construção de sentidos, a partir de imagens.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Visual, Modos de ver, Processo de Mediação, Cidade
de Goiás, Construção de Sentidos.

Abstract

Our objective in this work is to develop an investigation on the ways of seeing the icons
of the colonial architecture of Goiás, through processes of mediation between the
images produced by us in the historical center of the City of Goiás, and the
historiographic visual sources that also report inhabiting in Pirenópolis. The images
were produced during our exploratory walks through the colonial street, the historical
monuments, the squares and the wide ones of the city of Goiás. As for the city of
Pirenópolis, the work was more in charge of the visual sources found in the consulted
historiography, that also shows the urbanism Portuguese and their respective
characteristics. We believe that the structures used to conduct this research provide
both the reader and the researcher with greater ownership of the proposed theme.
Thus, initially, we present a conceptual, theoretical and methodological approach, so
that soon after, we are embarked by the universe of historiographical images and
contextualizations. Following, we present reports about the local Iconsphere, amidst
an immersive experience in the historical center of the city, where we identify some
buildings in the process of decharacterization and others in a state of ruins in an
advanced stage of dilution. However, this architecture and urbanism implanted in the
eighteenth century, provide constructions of understandings from the transit of the
gaze, revealing nuances that were sedimented with studies in the field of Visual Art
and Culture. Particularly with regard to Image Culture and Mediation Processes that
marked our eyes towards the Arraial de Sant 'Anna, the Vila Boa, and the City of Goiás,
as well as, about the old Half Bridge and the way to live in full XIX century. To a certain
extent, these settlements and villages mark the paths of this research, on a way of
seeing the colonial architecture of Goiás, through processes of mediation, enabled to
construct meanings, from images.

KEYWORDS: Visual Culture, Ways of seeing, Mediation Process, City of Goiás,
Construction of Senses
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INTRODUÇÃO

A motivação que nutre o processo investigativo dessa pesquisa compreende
o entendimento de como ocorrem os modos de ver (BERGER,1999) no contexto da
arquitetura colonial goiana. Todo esse entendimento se dá a partir de um processo de
mediação entre as imagens produzidas por nós durante as caminhadas exploratórias,
e as encontradas nas publicações consultadas a respeito da temática proposta. O que
nos estimula ir a diante com essa proposta de pesquisa, no entanto, é o entendimento
sobre as variadas possibilidades de produção de sentidos, que podem ser atribuídas
tanto às imagens quanto aos exemplares vivos dos edifícios históricos existentes em
meio a um urbanismo português, também conhecido como urbanismo minerador, que
preenchem o centro histórico das cidades de Goiás e Pirenópolis. Tanto a produção
de sentidos, quanto o processo de mediação atribuído às imagens trabalhadas nessa
pesquisa, compreendem o esforço e o desempenho dos estudiosos e estudiosas que
pesquisam e publicam sobre o assunto, contribuindo para o desenvolvimento dos
trabalhos dessa pesquisa. Além do nosso1, olhar sobre os modos de ver a arquitetura
colonial goiana, há também outros olhares que, por vezes, se deparam com um acervo
vivo da arquitetura colonial.
No entanto, após algumas consultas sobre a temática abordada, entendemos
que o ato de ver, e da forma como são vistas as imagens referentes à arquitetura do
século XVIII, também atingem outras maneiras, se comparadas com as adotadas
nessa pesquisa. Uma dessas maneiras pode ser conferida junto ao trabalho
desenvolvido pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
divulgado em revistas especializadas, em sites de instituições públicas que se referem
a obras do patrimônio tombado, e a seu estado de conservação, com foco na região
do centro histórico e do entorno das referidas cidades. Contudo, não podemos negar
o uso dessas mesmas imagens nas campanhas publicitárias governamentais, assim
como nas campanhas de teor turístico, em diversos veículos de divulgação e
comunicação. As mesmas também podem ser conferidas em sites de internet ou em
folders com trabalhos gráficos e fotografias muito bem produzidas. Acreditamos,

1

Nos colocamos dentre os pesquisadores citados pelo desenvolvimento desta, com graduação em
Arquitetura e Urbanismo pela PUC-GO e no momento com a referida pesquisa, como mestrando em
Arte e Cultura Visual, pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás.
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contudo, que existe uma semelhança no modo como as imagens são apropriadas em
comparação com a metodologia utilizada nesse trabalho. Isso porque, de certa forma,
também promovem a divulgação da arquitetura colonial, embora direcionada tanto ao
turismo como aos trabalhos de conservação do patrimônio edificado. Entendemos que
nessas abordagens também se dá ênfase às informações de tempo e espaço,
também contidas na historiografia utilizada para essa pesquisa.
Consideramos assim, que os modos de ver trabalhados na presente pesquisa
atravessam a historiografia de três pesquisadores (e suas respectivas obras
selecionadas), a saber Gustavo Neiva Coelho, Adriana M. Vaz de Oliveira e Deusa M.
Rodrigues. Nas publicações desses três estudiosos, está disponível um considerável
acervo cujas imagens e contextualizações permeiam as problemáticas abordadas
aqui. Entre elas, as informações sobre os modos de ver a arquitetura colonial goiana,
os processos de mediação a partir das imagens utilizadas e, consequentemente, uma
produção de sentidos, submersa em todo esse trâmite de pesquisa, que ainda
esperamos trazer à tona.
Os trabalhos dos referidos autores, nos direcionam também a formas de
interpretação que se manifestam na iconosfera da arquitetura colonial, onde há
atravessamentos sobre as possíveis práticas de interpretação. Acreditamos que
cabem a esse processo as posições subjetivas e sociais do olhar, em direção às
reflexões no campo dos estudos em Cultura Visual. Hernandez (2007) nos traz alguns
entendimentos, sobre as expressões desse campo de estudos, a respeito do que é
encontrado, em meio ao centro histórico, das cidades objeto desse trabalho. Para o
autor:
A expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e
interpretações críticas em torno das relações entre as posições subjetivas
e as práticas culturais e sociais do olhar. (...) do movimento cultural que
orienta a reflexão e as práticas relacionadas a maneiras de ver e de
visualizar as representações culturais e, em particular, refiro-me às
maneiras subjetivas e intransubjetivas de ver o mundo e a si mesmo.
(HERNÁNDEZ, 2007, p.22.)

É a partir das teorizações que abrangem as expressões sobre os estudos em
Cultura Visual, como descreve Hernandes (2007) que acreditamos haver uma
condução para compreender como são construídas as produções de sentidos, tendo
como inciativa os modos de ver a arquitetura colonial goiana e, por conseguinte, os
processos de mediação entre as imagens, sejam elas produzidas ou selecionadas.
Pode-se, a partir daí, discorrer sobre quais são as expressões arquitetônicas e
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urbanísticas que se manifestam sobre o trânsito do olhar, nos centros históricos das
respectivas cidades, objeto dessa pesquisa. No entanto, para buscar os sentidos
atribuídos às imagens dessa arquitetura goiana, passaremos inicialmente pelas
nossas experiências de pesquisador, enquanto sujeitos dessa pesquisa, em busca de
sentidos atribuídos ao elo que une o patrimônio histórico arquitetônico, e seu potencial
analítico e iconográfico. Isso nos permite investigar os sentidos conferidos às imagens
sobre o tema abordado, assim como discutir informações relevantes sobre o espaço
urbano desse período histórico, como também sua significância para o processo de
urbanização iniciado nesse período, em que as imagens sobre a temática colonial
serão consideradas eixos centrais para o desenvolvimento desses trabalhos. Para
isso, consideramos outras referências relativas às imagens que abrangem os estudos
trilhados por outros campos de conhecimento, mas que também permeiam os estudos
em Cultura Visual, nos certificando que a utilização da produção arquitetônica,
decorrente de um determinado período histórico, bem como de suas visualidades
oferecem complexidades no que se refere às teorizações que abrangem esse campo
de estudos.
Portanto, mesmo acreditando que existem outras possibilidades de trabalhar
as temáticas imbuídas a essa pesquisa, optaremos por incluir, dentre as descobertas
realizadas nos percursos dessa investigação, maneiras de identificar as práticas que
caracterizem relações de poder, como, por exemplo, a sensação de nos sentirmos
alvo de vigilância ao caminharmos por esse lugar, devido ao modelo panóptico de
observação. De acordo com as relações de poder descritas por Foucault (1987), o
panoptismo foi um mecanismo de controle no cenário histórico colonial, no âmbito
político e econômico, como prática social. Essa modalidade de controle, diretamente
relacionada à exploração e ao domínio territorial, marcou não só o território goiano,
como também outras regiões centrais do Brasil. De certo modo, tais práticas de poder
podem ser conferidas nas imagens aqui trabalhadas, por meio da arquitetura, assim
como no processo de urbanização, que resultou no que são os centros históricos da
Cidade de Goiás e Pirenópolis atualmente. Conforme as informações historiográficas,
acreditamos que todo esse trabalho possa desenvolvido através dos percursos que
abrangem os caminhos em que as imagens nos dão a entender. Dessa forma,
passamos pela experiência de viver uma relação de investigação, rastreando pistas,
conhecendo lugares ainda não visitados, através de procedimentos de pesquisa,
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considerando o acervo histórico e edificado por meio de imagens. Essa maneira de
conduzir os trabalhos, levando em conta as visualidades a partir de imagens
produzidas por meio do ato de fotografar, fazem parte da metodologia aplicada a esse
estudo, assim como as caminhadas exploratórias, descritas por Careri (2013). Entre
outros procedimentos utilizados nessa pesquisa, há também as relevantes
contribuições da observação direta, descritas por Rocha e Eckert (2008), bem como
o trânsito do olhar sobre todo esse processo investigativo, na identificação de
visualidades.
A captura de imagens, realizada durante as caminhadas exploratórias,
ocorreu nos trechos urbanos com maior evidência de características voltadas para a
temática em questão. No entanto, durante uma prévia visita ao território do objeto de
pesquisa, o centro histórico de ambas as cidades citadas, aglutinamos evidências
imagéticas, conforme se confirmou também na historiografia utilizada. Há, contudo,
uma ressalva no caso de Pirenópolis, pois a autora consultada concentra sua
pesquisa sobre o modo de habitar em casas no meio rural. A mesma, no entanto, faz
registros de maneira minuciosa sobre particularidades de algumas residências que
estão no centro histórico e nos conta um pouco do que foram os anos coloniais na
região.
Na medida em que caminhamos com o desenvolvimento desse trabalho,
notamos que existem dois tipos de materiais visuais produzidos. Um deles
compreende a seleção de imagens contidas na historiografia, e o outro, o material de
produção do próprio pesquisador. Em ambos os casos, há um olhar ávido por
informações visuais, pois, “enquanto programa de investigação: a natureza construída
do olhar e das formas de expressão e comunicação visual”, Campos (2012, p.20) se
desdobram todas as vezes que estamos em contato com o território do objeto
pesquisado.
Esse olhar também é alimentado de curiosidades, fatos que geram
necessidades de aproximação com teorizações, como as de Campos (2012), entre
outras observações teóricas e conceituais que, aos poucos, preenchem essa avidez
do olhar. Consequentemente pode ser articulada ao pensamento de Hernandez
(2013), que tem a Cultura Visual como um campo de atuação de pesquisa
transdisciplinar, articulação que nos auxilia na associação do material pesquisado com
o território colonial. Assimilações como essas ocorrem pelo constante trânsito de
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outros campos de conhecimento, inclusive no que se refere à trama teórico
metodológica. No nosso caso, não seria diferente. Entendemos que é através do
processo de mediação entre as imagens de um contexto histórico nesse trabalho,
iniciado ainda como o Arraial de Sant´Anna, passando pela Vila Boa, até chegar a
Cidade de Goiás, que construímos cronologicamente uma dissertação, considerando
os fatos que transformaram a região em estudo, ao longo de quase três séculos,
graças aos interesses de exploração aurífera, na busca de metais preciosos, mais
precisamente de ouro que existia no leito do Rio Vermelho. No entanto, podemos
ressaltar que os edifícios históricos, assim como o traçado urbano das referidas
cidades, são resultado de uma incidência direta tanto da Coroa Portuguesa com apoio,
de certa forma, da Igreja. Ambas determinaram o avanço dos seus domínios sobre os
territórios da colônia, fato que se evidencia à medida em que prosseguimos com o
levantamento de dados nesse trabalho, indicando uma situação de uma busca pelo
poder e controle que nos conduziu ao seguinte título para esse trabalho: Modos de
ver a iconosfera da arquitetura colonial goiana: cultura visual e processos de mediação
na construção de sentidos.
Nessa perspectiva, e atentos às relações entre as imagens e os discursos dos
pesquisadores que integram essa pesquisa, sobretudo na historiografia consultada,
observamos de que forma se constituíram os sentidos das imagens selecionadas. Isso
ocorreu por meio de um processo de mediação em que pesaram os discursos dos
historiadores e historiadoras da arquitetura colonial goiana, os quais nos apontaram
caminhos, contribuindo, em termos de procedimentos sobre o tema em curso, com o
resultado da nossa pesquisa, considerando todas as variáveis aqui colocadas.
Desta maneira, no primeiro capítulo, dissertaremos, por meio de uma
abordagem conceitual, teórica e metodológica utilizada para o desenvolvimento dos
trabalhos investigativos, os procedimentos conceituais adotados para abordar as
temáticas pertinentes não só aos modos de ver, mas também ao entendimento sobre
a mencionada iconosfera colonial, assim como as concepções sobre o campo de
estudos em Cultura Visual. Os processos de mediação também compreendem esse
momento do trabalho como parte integrante desse arcabouço de procedimentos
conceituais e temáticos. Abordaremos também os procedimentos metodológicos
pertinentes às investigações sobre o acervo edificado e o modo como isso foi
condicionado ao trabalho, além das informações visuais que envolvem a arquitetura
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colonial goiana, mais precisamente os edifícios históricos e o urbanismo existentes
no centro histórico da Cidade de Goiás, assim como nos modos de habitar em
Pirenópolis.
No segundo capítulo, trataremos das asserções conceituais abordadas,
assim como da metodologia descrita no capítulo anterior, por meio de uma revisão
historiográfica. Essa revisão ocorre a partir das publicações de três pesquisadores,
que também investigam a arquitetura colonial goiana, mais precisamente a Cidade de
Goiás do século XVIII, e também a cidade de Pirenópolis do século XIX. No entanto,
compreendemos que a escolha por uma revisão historiográfica para este capítulo,
assim como a opção pelos três referidos pesquisadores, relaciona-se a um conjunto
de informações, históricas e iconográficas que proporciona, tanto ao pesquisador
quanto aos leitores desse trabalho, uma maior apropriação sobre os modos de ver a
arquitetura colonial goiana.

Nossa intenção, no que se refere às imagens e à

historiografia adotada, é evidenciar não só o urbanismo português e os edifícios que
foram se estabelecendo nos espaços da cidade, mas também cumprir a expectativa
de trazer à tona o processo que contextualiza os séculos coloniais, sobretudo em
terras goianas, de uma maneira que evidencie também a formação de um território
em meio a um plano externo com uma política de exploração, e domínio sobre uma
grande extensão territorial.
Nesse processo, há, de certa forma, a imposição de uma cultura eurocentrista,
que buscamos tornar visível para o leitor, por meio de fontes visuais da arquitetura
goiana, tanto do século XVIII quanto no século XIX. Acreditamos que essa forma de
aproximação se completa, e mostra, de uma maneira mais ampliada, o recorte
espacial e temporal do território colonial que pode ser conferido junto aos mapas
contidos no capítulo 2. Entendemos que tais escolhas possibilitarão uma melhor
compreensão sobre a situação política, econômica e social que marcou o processo
de formação das cidades em estudo, demonstrado por imagens. Pelo que construímos
até o momento, entendemos que as fontes visuais narram nuances sobre o
surgimento, o desenvolvimento e a expansão do espaço urbano das cidades
mencionadas, tanto no que se refere ao período colonial , quanto aos dias de hoje.
Acreditamos que um dos compromissos dessa investigação também contempla, por
meio de visualidades, o desenvolvimento do referido estudo, considerando um
processo de mediação a partir dos modos de ver descritos por Berger (1999), que se
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relacionam ao contexto historiográfico, sobretudo

através da utilização de

iconografias, em consonância com o conteúdo imagético colonial.
Ainda sobre a historiografia, há uma busca atenciosa sobre as referências do
período e as práticas socioeconômicas, que marcam as especificidades desse
trabalho, em consonância com a abordagem teórico metodológica do material
produzido, promovendo um ponto de encontro, sobre informações a respeito das
práticas políticas adotadas no descobrimento e no avanço sobre o território colonial
goiano, em pleno século XVIII. Assim, nos certificamos de que, na medida em que
avançamos com as publicações encontradas sobre a Cidade de Goiás, foram
aflorando também informações pertinentes ao modo de habitar. Consequentemente,
as publicações de Oliveira (2004), contribuíram bastante para maiores informações
sobre essas particularidades em Pirenópolis do século XIX, mas que reverberam
também na Cidade de Goiás, do século XVIII. O habitar em cidades coloniais, que
surgiram no mesmo período com os mesmos propósitos, marca um processo de
vivência sobre muitas dificuldades, irrigadas por práticas vernaculares em todas as
suas dimensões
No terceiro capítulo, há um desdobramento das argumentações construídas
nos capítulos anteriores, as quais transitaram por todo os procedimentos de pesquisa,
nos mostrando que, de certa forma,

o encaminhamento dos resultados vai ao

encontro dos temas propostos neste trabalho que foi substanciado por experiências
vividas durante as caminhadas exploratórias pelas ruas da Cidade de Goiás.
Novamente, então, nos apoiamos nas afirmações de Careri (2013, p.8) e Berger
(1999), assim como nos entendimentos conceituais trabalhados, considerando a
prática da observação direta, descrita por Rocha e Eckert (2008). A contribuição
dessas pesquisadoras, sobre estudos etnográficos urbanos, também substancia as
atividades do trânsito do olhar, pois elas descrevem a caminhada como forma de
explorar os espaços da cidade. Essa prática específica, em um tipo de espaço também
específico, como o que encontramos contido em uma iconosfera, traduz um certo tipo
de esquecimento, mostrado pela descaracterização e diluição de alguns exemplares
da arquitetura da cidade em estudo. Sob esse nosso arcabouço, as imagens da
arquitetura colonial goiana e os processos de mediação, vão sendo desenvolvidos em
direção à construção de sentidos, na medida em que se vive a experiência de transitar
pelas ruas do objeto, na escolha das fontes visuais utilizadas, que subsidiam os
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“modos de ver", a partir das asserções de Berger (1999).
Além de serem registradas pela fotografia, as fontes visuais são
contextualizadas junto às propostas desse trabalho que seguem caminhos, às vezes
não esperados e que todos os procedimentos metodológicos partem da experiência
inicial de um processo de imersão, conforme as afirmações de Murray (2003, p.102).
Lembramos também que podemos agregar a esse processo, sensações como as de
”encantamento“ e ”deslumbramento“ descritas por Cleomar Rocha (2009).
Nesse

contexto,

procuraremos

cartografar

informações

conceituais,

utilizando a fotografia na expectativa de mapear as informações mais relevantes,
através do ato de enquadrar e capturar as imagens que trazem à tona aspectos
intrínsecos da arquitetura colonial. O olhar minucioso de pesquisador, atento às
visualidades passíveis de serem emanadas e operadas através das imagens
produzidas, mostram de certa forma, uma descaracterização do patrimônio local
edificado.
Portanto, mostraremos a trajetória das buscas que ocorreram nesse trabalho,
por meio de um mapeamento registrado como acervo visual, com imagens do centro
histórico da Cidade de Goiás, na expectativa de melhor esclarecermos algumas
indagações que foram tomando corpo nesse trabalho investigativo. Eis algumas
destas questões: Como são construídos os modos de ver através das imagens da
arquitetura colonial da Cidade de Goiás? Como ocorrem os processos de mediação
entre as imagens encontradas e as produzidas? De que forma as imagens
encontradas fazem emergir produção de sentidos? Al longo do trabalho, procuraremos
desdobrá-las investigando de que forma elas se inserem nos modos de ver que
constituem a iconosfera no contexto da arquitetura colonial goiana.
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CAPÍTULO 1
UMA ABORDAGEM CONCEITUAL, TEÓRICO METODOLÓGICA

1.1 Conceitos e metodologia dos procedimentos investigativos

Os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho ancoram-se em
diferentes abordagens conceituais as quais, utilizadas ao longo do desenvolvimento
dessa pesquisa, se condicionam ao que foi captado durante as caminhadas
exploratórias de reconhecimento do território. Enfatizamos, que os edifícios coloniais
existentes no centro histórico da Cidade de Goiás, assim como as imagens
encontradas na historiografia consultada fomentam as nossas reflexões sobre os
conceitos que permeiam os estudos em Cultura Visual. Nesse sentido, a historiografia abordada nesse trabalho também compõem, juntamente com os procedimentos
metodológicos, a direção adotada para a devida análise das informações, sobretudo
visuais, encontradas pelas ruas dessa cidade.
No entanto, por se tratar de um tópico de abordagem teórico e metodológica,
podemos iniciar com a discussão do que viria a ser metodologia. Segundo Fonseca
(2002) “metodologia e a explicação detalhada de toda a ação a desenvolver durante
o trabalho de pesquisa” Fonseca (2002, p.52), envolve desde a escolha do espaço de
pesquisa até o grupo que será pesquisado, estabelecendo critérios de análise e de
amostragem, além estratégias para entrar em campo e a definição de instrumentos e
procedimentos para análise de dados de pesquisa (FONSECA, 2002, p.52).
Sendo assim, nas abordagens conceituais que integram os procedimentos
investigativos desse trabalho, adotamos a utilização de um capítulo onde são
apresentados entendimentos sobre historiografia. Em sua tradução literal, pode ser
interpretada como uma escrita da história. Com esse entendimento, podemos
considerar as afirmações de RÜSEN (1996), da seguinte forma:
Historiografia é uma maneira específica de manifestar a consciência histórica.
Ela geralmente apresenta o passado na forma de uma ordem cronológica de
eventos que são apresentados como “factuais”, ou seja, como uma qualidade
especial de experiência. Para propósitos comparativos, é importante saber
como essa relação aos assim chamados fatos do passado é organizada e
apresentada. (RÜSEN, 1996, p.18)
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No entanto, quando optamos por trabalhar com uma revisão historiográfica,
verificamos que não só houve preocupação com a contextualização do período em
estudo, mas também como uma forma cronológica de apresentar elementos factuais
(RÜSEN, 1996, p.18). Dessa forma, podemos entender que esse estudioso descreve
a utilização da historiografia como procedimento de manifestação da consciência
histórica. Esse entendimento nos direciona a uma espécie de dinâmica entre as
informações encontradas, podendo revelar nuances sobre o contexto colonial e
arquitetônico em questão.
Dessa

maneira,

a

cronologia

dos fatos

interfere

diretamente

nos

procedimentos, na análise e na organização das informações que envolvem os dados
levantados. E, por isso, podem resultar em uma qualidade melhor de experiência
vivida frente à pesquisa e, assim, transferidas para as etapas de levantamento de
informações posteriores, o que ocorre no contexto social, urbano e político do período
em estudo, sobretudo com a utilização de imagens. Quanto ao conceito de
historiografia, nos ancoramos também em Malerba (2002, p.32) ao descrever de onde
parte o conceito utilizado.
Partimos de um conceito de historiografia que não considera apenas a efetiva
produção do conhecimento histórico, mas, também, na medida do possível,
a sua disseminação social. Estamos entendendo, então, por historiografia,
não só a análise da produção do conhecimento histórico e das condições
desta produção, mas, igualmente, o estudo de suas condições de
reprodução, circulação, consumo e crítica. O momento da produção do
conhecimento, portanto, não se confunde com o de sua disseminação social,
ainda que sejam evidentes as possibilidades de ambos se relacionarem
(MALERBA, 2002, p.32).

Por conseguinte, além do conceito utilizado por Malerba (2002) e a maneira
como conduzimos as investigações da pesquisa até o momento, entre outras coletas
de dados, ainda temos

as afirmações sobre o conceito de historiografia do autor

como um meio de análise da dimensão do social, do recorte no período colonial em
curso, sobretudo a partir das imagens encontradas na historiografia dos três autores
elegidos. Entretanto, entendemos que a utilização de recursos historiográficos,
segundo o autor citado, nos conduz não só à produção de conhecimento, mas também
a uma condição de reprodução, circulação e crítica, numa relação de processos ou
resultado.
A historiografia adotada, portanto, é constituída de imagens com diferentes
formas de reprodução, pois, ao longo de uma consulta para esse estudo, identificamos
mapas, gravuras, pinturas, representações de paisagens, inclusive atribuídas a outros
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autores. No que se refere à fotografia, esta também compõe uma das metodologias
utilizadas, para esse trabalho, pois o ato de fotografar nos leva a observar a imagem
capturada como mecanismo de recorte de um determinado espaço e tempo, fato que
pode ir além das considerações representadas como apenas um testemunho, da
verdade, ao preencher os espaços das narrativas não só desse trabalho como
também das referências consultadas.
Diante do exposto, consideramos as palavras de Dubois (2004), ao afirmar
que a fotografia pode ser apreendida sob três paradigmas. O primeiro, sob o rótulo da
mimese, de acordo com o qual a fotografia é “como o espelho do real”, ou “o efeito
da realidade ligado à imagem fotográfica, como princípio atribuído à semelhança
existente entre a foto e o referente”, conforme Dubois (2004, p.26). Trata-se, pois, de
“um instrumento de uma memória documental do real”, (Dubois, 2004, p.29). Dessa
forma, a fotografia também pode ser compreendida como uma imagem na
representação de processos cognitivos por parte de quem focou, enquadrou e acionou
o mecanismo de captura da imagem.

Já pelo viés da perspectiva do “código e da

desconstrução”, Dubois (2004), descreve a fotografia como uma “transformação do
real”, ao afirmar que:
O princípio de realidade foi então designado como pura “impressão”, um
simples “efeito”. Com esforço tentou-se demonstrar que a imagem fotográfica
não é um espelho neutro, mas um instrumento de transposição, de análise,
de interpretação e até de transformação do real, como a língua, por exemplo,
e assim, também culturalmente codificada. (DUBOIS, 2004, p.26).

Portanto, podemos considerar pelas afirmações do autor que a fotografia é
codificada técnica, social e culturalmente. Conforme a historiografia consultada,
reconhecemos que esta marca um período e o comportamento de um povo, através
de recortes do espaço e do tempo. Historicamente, podemos citar as imagens dos
edifícios históricos coloniais em estudo. E, por último, o autor relata que a fotografia é
um discurso do índice e da referência. É como um “traço do real”, Dubois (2004, p.26),
uma vez que se trata de um discurso cujos caminhos levam a uma possibilidade de
leitura singular, “pois a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência
referencial, do ato que a funda”, (DUBOIS, 2004, p.53).
A fotografia e a prática de caminhar conectam-se aos permeáveis caminhos
do campo de estudos em Cultura Visual, que vão se desdobrando na produção de
sentidos. Com isso, acreditamos que as expressões contidas nesse capítulo sobre
abordagens teórico-metodológica fundamentam uma melhor compreensão geral
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sobre os modos de ver arquitetônico colonial. Dessa forma, há uma compreensão de
que as particularidades que permeiam a memória e a cognição, associadas ao
processo de mediação entre as imagens contidas nesse trabalho, vão direcionando o
fluxo de informações em análise.
Reconhecemos, assim, que a iconografia utilizada nos permite um mergulho
no passado, em que se expressam transformações socioculturais do recorte espacial
em questão, ancorados no século XVIII, e no século XIX. Como um procedimento
metodológico e investigativo, a fotografia, nesse momento, está de mãos dadas com
a historiografia, aglutinando-se como um método de reconhecimento de fatos
históricos. Isso mostra um pouco como era o modo de viver de uma sociedade do
período colonial. Nesse sentido, a fotografia consegue mostrar indícios muito
próximos da realidade de uma determinada sociedade, de grupos distintos de
pessoas, em uma mesma época, em qualquer o recorte de tempo e espaço de
interesse.
Dessa maneira a produção de significados na imagem tem caráter simbólico,
no que se refere aos hábitos comportamentais, que se somam aos culturais, ou às
transformações ocorridas pertinentes a vida urbana, em particular a das cidade em
estudo, onde articulamos significados diante das imagens trabalhadas nessa
pesquisa. A articulação mencionada, parte da minha formação de arquiteto urbanista
e fotografo, funções que fazem o pesquisador derivar pela cidade histórica, em busca
de significados urbanos e históricos.
Sob essas classificações do pesquisador, elementos e artefatos diversos são
fotografados, sendo que, além de semelhanças e também de diferenças, as ausências
e as memórias acionam os sentidos a todo o momento, nos provocando emoções. E
em meio a esse processo metodológico de captura de imagens e caminhadas,
realizamos o enquadramento de recortes de espaço e tempo na cidade colonial.
Embora

existam

outras

possibilidades

de

exemplificar

com

imagens

as

transformações urbanas ocorridas, a figura que segue, enfatiza essas mudanças
quando comparada a fotografia em seguida.
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Figura: 1 - Praça do Chafariz, Cidade de Goiás
Fonte: www.vilaboadegoias.com.br

A referida imagem, nos faz ter uma compreensão que a fotografia também
evoca o passado, e consegue induzir e despertar o reconhecimento do que ocorreu
antes, ao longo dos anos, em um sítio urbano. Como exemplo, podemos comparar,
na imagem acima e na que segue, que ambas confirmam essa analogia.
Diferentemente da anterior, produzimos a imagem que segue nós ao longo dos
trajetos visitados, da cidade em estudo e de certo modo podemos observar a diferença
entre elas, que nos transmitem informações diferentes embora apresentem quase o
mesmo angulo.

Figura: 2 - Praça do Chafariz, Museu das Bandeiras - Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2016
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Mesmo que as imagens anteriores sejam mostradas por ângulos diferentes,
na primeira há uma construção ao lado do Museu das Bandeiras, que não existe mais.
No entanto, diante de ambas as imagens nos questionamos: Que edifício é esse? Por
que não foi conservado como os demais a sua volta? Durante as pesquisas de
campo, obtivemos a informação de que a obra de dois pavimentos que se encontra
ao lado do Museu das Bandeiras foi a faculdade de farmácia, a primeira do estado.
Quanto a sua ausência na segunda imagem, fomos informados de que, por falta de
manutenção e cuidados, todo o edifício veio ao chão, tratando-se, então, de mais uma
construção símbolo da cidade que só existe nas fotografias mais antigas.
Selecionamos, então, algumas imagens que foram construindo sentidos, nesse caso,
de perda, sobretudo da memória em meio ao centro histórico da Cidade de Goiás.
Nesse trabalho, nos propusemos, então a investigar os significados diante
do que era visto durante as caminhadas exploratórias. Nos apoiamos em “O grande
jogo do caminhar” Careri (2013, p.7) cujo autor relata no ato de caminhar, sua
interação com o espaço urbano. Esse tipo de experiência que promove a integração
com a paisagem local, é classificado por Careri (2013) como forma de arte e de prática
estética.
A busca pelo enquadramento de imagens que viessem a se tornar possíveis
fontes visuais distribuídas pelas ruas da Cidade de Goiás é algo que faz parte desse
trabalho em curso. A referida cidade se apresenta como um interessante objeto que
aglutina em seus múltiplos espaços elementos que podem congregar materiais
passíveis de um enquadramento fotográfico.
A partir das imagens capturadas pelas lentes desenvolvem-se narrativas,
podendo ser tomados como tema tópicos relativos à memória, às subjetividades, aos
saberes, entre outras várias possibilidades de identificação, inclusive os corpos nos
espaços, considerando todo o potencial existente no centro histórico da cidade, objeto
dessa pesquisa. A própria arquitetura colonial e outras manifestações culturais que
ocorrem em alguns lugares do centro histórico, apresentam-se como um hiato,
passíveis de serem capturados pelas lentes fotográficas. E por falar em cidades como
motivação para fotografar, as cidades históricas incorporaram, ao longo do tempo,
interessantes visualidades a partir do seu acervo edificado. Desse modo, há
peculiaridades que fazem esse local suscetível de ser explorado com a utilização de
imagens e outras diferentes maneiras de representação, as quais trazem, contudo,
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manifestações que podem ser associadas às teorizações que abrangem os estudos
em Cultura Visual. Dessa forma, entendemos que a Cidade de Goiás e todo o seu
acervo histórico edificado pode ser considerada uma boa experiência de motivação
investigativa, o que pôde ser conferido desde o seu processo de formação, datado
ainda no século XVIII, e descrito em publicações de diferentes pesquisadores, além
de outros processos citados anteriormente, entre outros que se encontram a algum
tempo envolvidos com a temática sobre a arquitetura colonial goiana.
Desse modo, o referido recorte de espaço e tempo, enfatizado pela arquitetura
encontrada no centro histórico da cidade em questão, é reconhecido com mais afinco
através das caminhadas exploratórias. Com essa prática, é possível continuar a obter
informações, com mais proximidade sobre o que ainda não foi visto, ou lido. Com este
ato, podemos atravessar outras áreas de estudo, de modo a acrescentar a esta
pesquisa entendimentos na direção dos modos de ver e na produção de sentidos.
Essa prática, como uma metodologia, torna possível conferir de perto o potencial
imagético da cidade, com possibilidades de exploração de fontes culturais, através de
visualidades, que são de extremo valor para essa pesquisa.
No entanto, entre as fontes visuais encontradas, há as que aparecem em
nossos caminhos sem que estivéssemos esperando e, meio que de repente, se
colocam a nossa frente, conscientemente nos dizendo algo sobre a história do lugar.
Isso, no entanto, é possível somente com a prática de caminhadas de
reconhecimento, bem como com o registro fotográfico, como ações que podem de
repentinamente nos mostrar o que esteve invisível. Desse modo, as visualidades que
uma cidade pode mostrar, podem estar visíveis ou invisíveis já que:
As cidades ou a cidade conceito universalizado, guardam sob sua
generosa visualidade muitas imagens e a invisibilidade de inumeráveis
imagens. Imagens de origens diversas que se aproximam umas doutras
por suas condições comuns: ilegitimidade, marginalidade, ilegalidade ou
outra condição não autorizada pela cidade hegemônica. Contudo, tais
condições e o controle sobre elas na cidade vigilante não as impedem de
florescer e de constituir cidades invisíveis imiscuídas na visibilidade
autorizada. E esse conjunto esquerdo constitui inegável contribuição ao
repertório da cultura visual atual. (FILHO, 2015, p.99)

Portanto, a invisibilidade pode, a todo momento, surpreender, trazendo
contribuições que se somaram às atividades dessa pesquisa e que foram se
mostrando durante os percursos trilhados pelas ruas de pedras. Há também, conforme
afirma Filho (2015), as imagens não autorizadas, e todas essas considerações estão
vivas no mencionado processo de caminhadas, bem como na busca por registros de
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imagens que nos acionam o imaginário.
Essas observações se organizam por meio de uma metodologia, aplicada
nesse trabalho de pesquisa, que envolve os estudos em Cultura Visual, arquitetura
colonial, fotografia e caminhadas exploratórias, através dos modos de ver a
iconosfera2 da arquitetura colonial existente no centro histórico da Cidade de Goiás.
Diante das consultas realizadas para melhor explanar o termo iconosfera,
encontramos, entre outras explicações, uma relação de imagens sobre um universo
de informações visuais, com referências icônicas representativas ou um espaço
habitado por signos. E assim seguimos o fluxo nas buscas por imagens que
enfatizassem os significados sobre o espaço urbano da cidade em estudo, que foram
se revelando somente após as caminhadas pelas ruas do centro histórico. Essas
buscas foram contempladas, em parte, pelos registros que fizemos das imagens
arquitetônicas da cidade.
Os percursos visitados, escondem informações contidas em artefatos
históricos que não se resumem somente aos edifícios históricos, e estão presentes
em diversos outros elementos que nos remetem ao passado. Esse elo entre passado
e presente preenche, por algum tempo, sensações de curiosidade ao percorrermos
certos locais entre as ruas centrais da cidade. Reconhecemos então, que há nesses
percursos visitados uma experiência sensorial que pode ser exemplificada pela
próxima figura em que os blocos de rocha sobrepostos, formando um muro, acionam
a memória e o nosso imaginário, o que nos permite viver uma experiência da
materialidade dos monumentos do passado. Assim, meio sem esperar, esse tipo de
caminhada nos traz surpresas, presentes também nas circunvizinhanças do perímetro
mais centralizado da cidade em questão.

Roman Gubern introduz o termo “iconosfera”* em 1959, para definir o mundo mediatizado pelas
linguagens icónicas, as formas comunicativas da imagem, o mundo das imagens e as suas relações
com o cinema e a televisão. Faz uma analogia com a palavra “semiosfera” **, cunhada por Iúri
Lótman*** que, segundo Gubern, designa o espaço cultural habitado por signos em que a iconosfera
constituiria uma das suas capas ou componentes, espaço de encontro entre diferentes culturas
(PERISSÉ, 2008, p.4).
2

* Atribui a autoria do termo a Gilbert Cohen-Séat, o fundador do Instituto de Filmologia de Paris.
** o habitat e a vida dos signos no universo cultural” (Irene Machado, 2007: 16).
*** Termo apresentado em: ''O semiosfere''. Semeiotuké. Trudy po znakovym sistemam. Tartu Rükliku Ulikooli
Toimetised, núm. 17, 1984, pp. 5-23.
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Foto nº 3 – Travessa Água Férrea - Cidade de Goiás.
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2016

Tais surpresas nos despertam o inevitável sentimento de estarmos
vivenciando uma experiência imersiva, conforme relata Murray (2003) ao discorrer um
pouco mais sobre os processos de imersão, da seguinte forma:
Imersão é um termo metafórico derivado da experiência física de estar
submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente
imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou
numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade
completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se
apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial.
(MURRAY, 2003, p. 102)

Essa experiência de imersão toma toda a nossa atenção, ao observarmos que
as edificações a nossa volta são formadas por características variadas de um mesmo
estilo arquitetônico vernacular. Essa singularidade dita um tom urbanístico medieval
no traçado urbano da cidade. Fatos surpreendentes como esse ocorrem durante as
investigações de reconhecimento do sítio histórico, na ânsia por captura de imagens
que contam algo a mais sobre o rico potencial imagético que existe nesse território
colonial.
Acreditamos, contudo, que todo esse conteúdo historiográfico utilizado
imprime bem as intenções dessa pesquisa cujas publicações textuais e iconográficas
subsidiam não só os próximos capítulos, como toda uma compreensão que partem

30

também das imagens do lugar, construído ao longo do seu tempo de existência,
possibilitando que as ideias de Malerba (2002) sobre historiografia, assim como as
citações de (RÜSEN, 1996) sobre metodologia, reverberem no sombreamento de boa
parte do desenvolvimento desse trabalho, sobre o período colonial goiano. E, assim,
utilizamos os recursos imagéticos imersos na iconosfera colonial do centro histórico
da cidade em estudo, considerando, a partir das imagens, algumas manifestações
locais, evidentes na arquitetura do lugar. Desse modo, articulamos o potencial
imagético desse recorte histórico do lugar, através dos processos de mediação entre
as referidas imagens produzidas, assim como as encontradas na historiografia
adotada, rumo à construção de sentidos.

1.1.1 Cultura Visual, relatos, compreensões e campos de atuação.

Utilizar da produção arquitetônica de um determinado período histórico, bem
como de suas iconografias, nos exige uma melhor compreensão a respeito de
pesquisar a partir das imagens. Logo, esse caminho de pesquisa pode se multiplicar
quando há a intenção de encontrar desdobramentos permitidos pelas visualidades,
por via da conexão com os múltiplos caminhos existentes no amplo raio de atuação
do campo de estudos em Cultura Visual.
Para proporcionar um real entendimento do seu alcance enquanto
procedimento de pesquisa, podemos considerar que Cultura Visual pode ser
classificada como uma área de conhecimento relativamente nova, porém com grandes
possibilidades de atuação. Pois segundo estudiosos essa tem se mostrado como uma
área de atuação de pesquisa transdisciplinar, como descreve Hernandez, (2013), por
envolver outros campos de conhecimento para realizar suas correlações. Assim, como
no avanço da referida pesquisa que a envolve, reconhece-se também, de uma forma
geral, a sua contribuição no amplo campo de atuação das artes, podendo ser
considerada como campo disciplinar que questiona até mesmo as práticas do olhar e
os efeitos desse sobre o que se vê, e toda essa situação na demanda de produção de
sentidos.
No entanto, Tavin (2008), aponta que Lanier, um arte educador norte-
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americano, ao descrever a atuação dos estudos desenvolvidos em arte e cultura
visual, também traça um novo movimento formado por ideias do passado que se
entrelaçam com antigas teorias, aliado a novas práticas de pesquisa. Essa
argumentação nos leva a crer que, de um lado, a Cultura Visual pode ser
compreendida como uma ideia nova, porém parcialmente, devido ao inventário de
imagens e tecnologias do passado, associadas à cultura virtual global no momento e
também às novas relações entre o homem e suas experiências como sujeitos em rede,
além das novas teorizações sobre as visualidades.
Segundo Tavin (2008), por outro lado, a Cultura Visual é uma velha ideia
pintada com tintas novas, devido as considerações de trabalhos anteriores já
existentes no campo das artes, bem como no campo da arte e educação, sobretudo
nos Estados Unidos, tratando das relações sobre cultura popular, das novas mídias e
da teoria social, do cinema, da televisão, da fotografia e dos filmes diversos. Portanto,
o abrangente campo de pesquisas que permeiam esses estudos se aproxima de
conceitos que envolvem uma grande diversidade no mundo das imagens,
apresentando-se, consequentemente, como uma trama entre teorias e metodologias
ligadas às questões pós-estruturalistas, antecedidas pelo estruturalismo surgido na
França após a Segunda Guerra Mundial. O estruturalismo foi bastante influenciado
pela primeira teoria da semiótica do linguista Ferdinand de Saussure, que identificava
a linguagem com um sistema de signos constituído arbitrariamente de significantes e
significados conectados entre si de um determinado modo cultural.
Segundo Tavin (2008), os pós-estruturalistas tinham como base as temáticas
que envolviam os estudos culturais, bem como a nova história da arte, além dos
estudos feministas e outras referências contemporâneas com ênfase na leitura das
imagens e suas diversas posições subjetivas, entre outras noções panorâmicas. Entre
as quais nos envolvem como sujeitos e consequentemente as realidades que há no
ato de ver e ser visto, como fruto dos movimentos característicos da modernidade,
ligados por questões como a democracia, e como o próprio capitalismo. Assim como
os processos de industrialização, o desenvolvimento científico, a urbanização das
cidades, associadas de suas principais bandeiras como a liberdade e a individualidade
da sociedade moderna.
A partir das considerações de Tavin, podemos considerar que as pesquisas
desenvolvidas a partir da Cultura Visual também abarcam a contribuição de
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idealizadores pós-estruturalistas, como Jacques Derrida, Jean-Rançois, Lyotard,
Roland Barthes e Michel Foucault, entre outros.
Por conseguinte, irão se contrapor, em alguns aspectos, obviamente, às
propostas estruturalistas, em suas pretensões científicas, como a busca pela verdade
universal e suas respectivas crenças. Trata-se de concepções que defendiam uma
natureza humana imutável, porém tanto os estruturalistas quanto os pós
estruturalistas não acreditavam na ideia do sujeito autônomo. E defendiam o
pensamento de que o sujeito não pode viver fora da história. Os pós-estruturalistas
enfatizavam as arbitrariedades dos signos, acreditando que a linguagem, cultura e
sociedade são arbitrárias e determinadas por coisas convencionais e não por fatos
naturais, utilizando de estratégias para explicar como a consciência, os signos e as
sociedades são histórica e geograficamente independentes.
Contudo, o campo de estudos em Cultura Visual também abrange outras
considerações pós-estruturalistas, colocando abaixo a fronteira entre a filosofia, a
teoria literária e a teoria social e trabalhando tanto com base nos projetos semióticos
de Roland Barthes, quanto nos estudos dos sistemas de signos das sociedades. De
acordo com esse arcabouço, considera-se que a linguagem, os signos, as imagens e
os sistemas de significação organizam a ideia central, a sociedade e a vida diária dos
seres e das coisas. Nesse sentido, existem outros teóricos que discordam da
superação da modernidade, como há também outros que dizem que já se ultrapassou
até mesmo a pós-modernidade.
Enquanto a modernidade tem como principal influência os pensamentos dos
filósofos René Descartes e Immanuel Kant, a pós-modernidade é influenciada por
Friedrish Nietzshe, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, John Dewey e, mais
recentemente os filósofos Jacques Derrida e Richard Rorty. Todos esses pensadores
apresentam-se céticos ao modo como as teorias modernistas espelham a realidade
univocamente, o que os torna mais cautelosos quanto às perspectivas a respeito da
verdade e do conhecimento
No campo da Cultura Visual, teorias e metodologias podem associar-se às
pesquisas que emergiram com as contribuições dos Estudos Culturais, da Nova
História da Arte, dos Estudos Feministas, da Psicanálise e de outros campos de
investigações contemporâneas, constituindo a subjetividade do ato de vermos e
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sermos vistos. Nesse sentido, a respeito do pensamento modernista e pósmodernistas, afirma Barrett:
Enquanto os modernistas acreditam que podem descobrir fundamentos
unificados e coerentes sobre a verdade, os quais seriam universalmente
válidos e aplicáveis, os pós-modernista aceitam as limitações de opiniões
múltiplas, da fragmentação e de indeterminação. Os pós-modernistas
também rejeitam a ideia modernista de que os indivíduos são seres racionais
e unificados. A máxima de Descartes, “Penso lobo existo”, e, mais
recentemente, a afirmação existencialista de Jean-Paul Sartre de que o
indivíduo é livre e indeterminado colocam o indivíduo no centro do universo.
Já os pós-modernistas removem o indivíduo do centro do universo e dizem
que a identidade pessoal é simplesmente um efeito da imagem, das relações
sociais e do inconsciente; eles tiram a importância da capacidade do indivíduo
de fazer mudanças ou ser criativo. (BARRETT, 2014, p.32)

Os referidos pensadores e suas teorias irrigam o campo de conhecimento e
também de atuação das pesquisas em cultura visual, o que pode apresentar outros
entrecruzamentos, inclusive com os estudos visuais, cujo foco pode ser baseado nas
visualidades. Portanto, agregam-se a esse discurso as imagens e os artefatos do
passado e do presente, embasados por aspectos modernistas que caminham lado a
lado com os aspectos pós-modernistas. Os quais, por sua vez, estão baseados
também na história da cultura, das artes e vinculam-se à paisagem visual do sujeito
que se focaliza e que é fixado pelo o que está imbuído no seu discurso.
Então cria-se, uma posição do sujeito, baseado na sua criticidade discursiva,
sobretudo no momento histórico no qual vivemos, ao ponto de revisar os olhares com
os quais vemos e construímos através dos relatos de outras épocas e também a partir
de suas representações visuais. Assim sendo há de se lembrar, é claro, da dualidade
existente entre o que se vê e o que se diz, “olhar-dizer”, como descreve (Hernandez,
2011), ao argumentar que o dizer nos dá a ilusão de dar conta do que vemos.
Nessa concepção, os estudos em Cultura Visual nos fazem dar conta da
existência de um rizoma de informações, sem um ordenamento inicial pré-definido,
fato que desestabiliza enquanto estrutura rígida, conforme descreve Knauss (2006).
"[ a ] cultura visual pode ser definida não apenas como o campo de
estudos da construção social do visual em que se operam imagens visuais
e se realiza a experiência visual. Pode ser também entendida como o
estudo da construção visual do social, o que permite tomar o universo
visual como terreno para examinar as desigualdades sociais”. (Knauss,
2006, p.108)

Compreendemos então, que as imagens podem ser operadas de uma
maneira rizomática na percepção das visualidades. Portanto, não nos enganamos ao
pensar que não vemos o que queremos ver, mas sim aquilo que nos fazem ver, o que
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causa a descentralização da preocupação por produzir significados, com grandes
possibilidades de deslocamento, para indagar a origem através dos caminhos de
apropriação de sentidos construídos. Fato que pode ocorrer a partir da exploração de
fontes que se nutrem, não somente pela maneira como vemos as coisas, mas também
no que diz respeito aos significados, e a nossa capacidade de nos conscientizar como
parte de relatos produzidos de outras referências culturais.
Dessa maneira, os estudos de Cultura Visual consideram a imagem e as
visualidades "para pensar diferentes experiências visuais ao longo da história em
diversos tempos e sociedades”. (KNAUSS, 2008, p. 157). É sob essa ótica que
pensamos o acervo imagético presente na historiografia goiana, sobre arquitetura
colonial: um inventário de imagens. E imbuídos desse inventário, pretendemos
interpelar a nossa experiência subjetiva com uma produção imagética, além de
interpelar, é claro, as imagens produzidas por vivências no local, ou seja, no exato
momento em que observa-se o que é parte do patrimônio arquitetônico edificado.
Nessa direção, os estudos que envolvem o já mencionado campo e a
pesquisa, se aproximam também de conceitos sobre as diversidades existentes no
mundo das imagens. Nesse sentido, Campos (2013) traz suas contribuições sobre o
que pode emergir no ato de pesquisar, sob essas diretrizes. O referido autor esclarece
que.
“[ a ] cultura visual de um círculo social demarcado pode ser percebida como
uma estrutura complexa composta por uma cadeia de universos e subuniversos, com os seus agentes, objetos e métodos próprios de produção,
difusão e recepção de bens visuais, fruto da velocidade de transformação dos
agentes, das inovações tecnológicas e das forças de poder que configuram
relações de poder e conflito”. (CAMPOS,2013, pg.54)

Consequentemente, as consultas realizadas nos levam a compreender que
há, nesse citado círculo social de estrutura complexa de relações uma trama de
conceitos citados. Já Ulpiano Meneses (2005) afirma que os estudos em Cultura
Visual se mostram também como um “campo de operação de grande valor estratégico
para o conhecimento histórico da sociedade, na sua organização, funcionamento e
transformação.” (MENESES, 2005, p. 33).
Além dessa última consideração, gostaríamos de apresentar uma outra
variável que compõe a metodologia de investigação para esse trabalho, porém, a
partir da proposta de análise de Jay (2008), sobre a abrangência dos estudos em
Cultura Visual.
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[….] Pode englobar uma variedade de formas de representação, desde as
artes visuais e o cinema, até a televisão e a propaganda, atingindo ainda
áreas em que, em geral, não se tende a pensar em cultura visual – as
ciências, a justiça, a medicina, por exemplo. A cultura visual se ocupa da
diversidade do universo de imagens. O conceito de ‘cultura visual’ foi
introduzido no debate acadêmico como um novo foco de investigação e
rapidamente tornou-se tema de uma discussão acalorada, embora ainda
bastante incipiente no cenário acadêmico brasileiro. […] Localizado em
algum ponto no cruzamento da tradicional história da arte, do cinema, da
fotografia e dos estudos midiáticos, da filosofia da percepção, da
antropologia dos sentidos e dos estudos culturais, os estudos visuais
desafiam qualquer categorização, como ocorre frequentemente com os
“híbridos” (JAY apud MONTEIRO, 2008, p.131)

Diante da afirmação de Jay, podemos considerar que a propagação dos
conceitos sobre Cultura Visual, assim como a sua história, apesar de recente, está
alinhada com o cenário acadêmico e com a história da arte. E, inexoravelmente,
conecta-se às artes visuais, de modo que está e sempre esteve presente em todo o
processo de transformação social do espaço produzido, independentemente do
recorte espacial ou geográfico. Entendemos, assim, que essa pode ser uma das
perspectivas que abrange pesquisas relacionadas aos estudos culturais, à História da
Arte, à Teoria Crítica, aos estudos da cultura e da imagem, (MITCHELL, 2015 p.165).
Nesse sentido, há também outras referências disciplinares que são
associadas às práticas de pesquisa desse campo de estudos cujo seu propósito, pode
causar desdobramentos ao campo de atuação das artes e da educação, que, por hora,
não será o nosso foco principal, embora tenham sua importância, sobretudo como
aplicação para o referido campo de pesquisa. No entanto, a respeito de mais
conjecturas sobre o que vem a ser Cultura Visual, Ricardo Campos (2012), oferece
sua contribuição ao questionar e responder à própria interrogação da seguinte forma:
Para começar devemos colocar, de imediato a seguinte questão: o que é,
afinal, a Cultura Visual? Pergunta disparatada dirão alguns. Todavia, num
contexto em que os debates em torno da identidade e do caminho a trilhar
por esta área de estudo estão, ainda, especialmente vivos, julgo que convém
assinalar as diversas formas de conceber esta noção e, especialmente, como
esta poderá ser abordada na perspectiva das ciências sociais
(particularmente da Antropologia e Sociologia). (CAMPOS, 2012, p.20)

Dessa forma, Campos traz à tona uma das maneiras de responder aos
questionamentos sobre quais seriam, afinal, as contribuições do campo de estudos
em Cultural Visual. Traz, dessa forma, reflexões sobre os caminhos a serem trilhados
por essa área de pesquisa, que estão de certa forma vivos, ou seja, em constante
transformação. De certa maneira, esses referidos caminhos estão condicionados pela
assertividade do olhar, pelos modos de ver e também pelos processos de mediação,
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na perspectiva das ciências sociais, mais precisamente, da antropologia e da
sociologia. Campos complementa reafirmando que “é impossível não refletir sobre
uma das questões fundadoras da Cultura Visual enquanto programa de investigação:
a natureza construída do olhar e das formas de expressão e comunicação visual”
(CAMPOS, 2012, p.20).
Consequentemente, há, nesse contexto, uma construção de sentidos a partir
de benefícios captados pelo olhar antropológico, aportado no âmbito das pesquisas
que interceptam o já mencionado amplo raio de atuação dos atos investigativos a partir
da Cultura Visual. Desse modo, trazemos para dentro desse amplo raio de atuação o
recorte espacial e temporal de uma cidade colonial que, há aproximadamente 278
anos, atravessa transformações que marcam uma região colonial em território goiano.
Pesquisar o referido objeto de pesquisa em meio à Cultura Visual nos
condiciona a caminhar pelas ruas dessa cidade em estudo, fotografando ou realizando
anotações em caderneta de campo. Desse modo são identificadas pelos olhares,
tanto da arquitetura quanto da antropologia, selecionando e organizando dados e fatos
que contam as transformações vividas por esse lugar, ainda latentes que nos contam
muito sobre as manifestações visuais e intrínsecas a um modo de ver específico, em
uma iconosfera também específica da arquitetura colonial em terras goianas.

1.1.2

Modos de Ver e a Iconosfera da arquitetura colonial goiana
Seria importante destacar que compreendemos o conceito de "modo de ver"

na acepção de John Berger (1999), o qual destaca que “o ato de ver estabelece nosso
lugar no mundo circundante” (BERGER, 1999, p. 09), sendo, portanto "um ato de
escolha” (BERGER, 1999, p. 10). Com esse entendimento, estamos atentos às
imagens e à relação entre as imagens e os textos dos autores consultados, indo em
busca de informações que podem ser agregadas às acepções de Berger. Para isso,
os trabalhos investigativos avançam rumo às publicações dos historiadores e
historiadoras da arquitetura colonial, ocorrendo, da mesma forma, com os discursos
dos sujeitos que observam as referidas imagens e as encaram, e atribuem sentidos a
elas.
Há certa importância lembrar que toda essa analogia sobre os modos de ver
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também ocorre diante do olhar dos visitantes e dos moradores da cidade, ao
transitarem pelo centro histórico e fora dele também. O mesmo ocorre conosco, como
pesquisadores, ao optarmos, como em um processo de mediação, pelo que é
selecionado seja por meio de imagens ou das narrativas dos autores selecionados.
Logo, podemos admitir que os modos de ver, nessa pesquisa, ocorrem por meio de
atos de escolha. E assim, direcionamos os nossos olhares para arquitetura que
preenche os espaços da cidade colonial, onde identificamos elementos que nos
permitem a construção de sentidos sobre a pesquisa em questão. Permeada de
relatos historiográficos e, é claro, considerando as imagens que nos condicionam a
ver mais sobre a cidade em estudo. Por esse ato de escolha também mostramos quem
somos e o modo como vemos o que nos envolve durante as caminhadas pelas ruas
da cidade em estudo, levando em conta que por meio dos modos de ver, em
determinados instantes, vivemos experiências como as que ocorrem em um processo
de imersão na arquitetura colonial goiana e no urbanismo minerador que constitui o
centro histórico da Cidade de Goiás.

A

respeito

de

como

é

possível

ver

determinadas coisas, Berger afirma:
Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a
relação entre as coisas e nós mesmos. Nossa visão está continuamente ativa,
continuamente em movimento, continuamente captando coisas num círculo à
sua própria volta, constituindo aquilo presenta para nós do modo como
estamos situados, (Berger, 1999 p.11)

Com base nestas reflexões, torna-se possível sistematizar o que e de que forma
processamos e indagamos o que está a nossa volta. Esse entendimento nos permite
observar as visualidades encontradas no material consultado em publicações e/ou
produzido ao longo das caminhadas pela cidade.
Encontradas na historiografia ou produzidas durante as caminhadas, as
imagens nos conduzem à produção de sentidos atada às interpretações do olhar
diante da arquitetura colonial do referido sítio urbano. Dessa maneira, atribuímos aos
modos de ver uma iconosfera que vai sendo enfatizada por um olhar continuamente
ativo, sobretudo nessa ocasião que envolve a arquitetura colonial goiana, tanto pelo
olhar do pesquisador, quanto dos três arquitetos e urbanistas selecionados na
historiografia consultada. Os textos e imagens sobre o período colonial abordam as
iconografias do século XVIII desde o período de fundação do Arraial de Sant´Anna,
passando pela Vila Boa de Goiás e suas particularidades transformadoras como
território da Capitania de Goiás. Essas iconografias mostram as transformações que

38

chegam até a atual Cidade de Goiás, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio
Histórico da Humanidade, onde os “modos de ver” narram fatos históricos, por meio
do “o efeito da realidade ligado a imagem fotográfica” (DUBOIS, 2004, p.26).
A imagem que segue mostra um certo efeito do real, em meio ao centro
histórico da Cidade de Goiás, com

inúmeros elementos que ocorrem de forma

paralela a temática na qual inclui essa pesquisa.

Figura nº 04 Rua Moretti Foggia – Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Logo, é nítido que há alterações no que deveria ser preservado, o que se
evidencia ao longo do trecho dessa rua, mostrada na figura acima, onde construções
coloniais foram totalmente descaracterizadas, como mostra a fotografia. Outra
informação mostrada na mesma imagem refere-se a um comércio de artesanato, entre
outros artigos de vestuário que timidamente ocupam certo espaço nas fachadas.
Continuando a caminhar por esse trecho, encontramos casas que mantiveram traços
mais fiéis à arquitetura colonial do século XVIII. Essa observação não se estende às
agências bancárias instaladas nesse trecho, pois essas instituições introduziram
características dos edifícios que não fazem parte do estilo arquitetônico colonial,
embora simulem tais características que estão muito distantes de uma referência
arquitetônica do século XVIII, algo que é conferido pelos olhares, mesmo observadas
a distância.
Ao nos aproximarmos um pouco mais dos respectivos edifícios representados
pela imagem acima, é inevitável que não lancemos o olhar sobre o interior dos
edifícios, vistos por fora. Mesmo pelo lado de fora, é possível ver o quanto foi
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desconstruído, o que gera a construção de um entendimento de negação ao referido
estilo. Diante do que vemos, podemos pensar que essa transformação poderia ter sido
melhor adaptada, com a consciência histórica de preservar. Durante o preenchimento
das anotações em cadernetas de campo, nas caminhadas exploratórias, há fatos e
imagens que descrevem o que se vê, mais de perto, durante o reconhecimento do
objeto de pesquisa. E assim, conforme já frisamos, há um ato que funciona como
forma de arte e prática estética (CARERI, 2013, p.7), no qual a fotografia vem registrar
o efeito da realidade vivida, pelas ruas do centro histórico da cidade. Entendemos que
nessa prática de caminhar há um contato visual com o espaço urbano local, em meio
à integração com a paisagem da cidade, ainda rica em informações históricas. Os
mencionados “modos de ver”, em Berger (1999), operam através do olhar e do
dispositivo fotográfico, ao observar a arquitetura religiosa, os edifícios históricos
oficiais, assim como as residências que ainda guardam muitas referências da
arquitetura no século XVIII.
Considerando os tópicos sobre os quais discorremos, até o momento,
inclusive com as imagens trabalhadas, consideramos que é através da arquitetura
colonial que se operam os “modos de ver” entre as diversas imagens que entendemos
estarem apropriadas para esse trabalho. Mas o que são as imagens? Mesmo se
tratando de argumentações e conceitos atuais sobre uma cidade surgida em pleno
século XVIII, Villém Flusser afirma que imagens podem ser conferidas da seguinte
maneira:
Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos
casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo. As imagens
são, portanto, resultado do esforço de se abstrair duas das quatro
dimensões do espaço-tempo, para que se conservem apenas as
dimensões do plano. Devem sua origem a capacidade de abstração
específica que podem chamar de imaginação, (FLUSSER, 2002, p.7)

Segundo Flusser (2002), é possível entender que uma informação imagética
pode ser abstraída pela dimensão de dois vetores, a do tempo e do espaço. Nesse
processo de construir sentidos, podemos acionar o imaginário para identificar
representações sobre o tempo e o espaço como vetores. Com base nas afirmações
de Flusser (2002), adotamos a imagem do Rio Vermelho como um breve exemplo de
uma superfície que representa algo sobre um determinado espaço, podendo, nesse
contexto historiográfico, dando conotação a configuração do imaginário de um
determinado tempo, pois, por mais de dois séculos, esse elemento da paisagem e da
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geografia local, representa uma notoriedade sobretudo espacial. No entanto, o algo
representado, também narra o próprio rio com importantes funções, não se
restringindo apenas à exploração do ouro de aluvião, mas também a mudanças nos
espaços por onde passa, marcando um lugar de importância histórica ao longo do
tempo.
Assim, como um marco histórico, esse rio promoveu desdobramentos,
demonstrados em outros episódios que provocaram transformações a partir de
intenções políticas e econômicas, inicialmente eurocêntricas. Tais influências
atravessam o tempo, provocando transformações geopolíticas que chegaram ao
território brasileiro, pousaram em solo goiano e ditaram todo um curso a ser tomado.
Conforme está descrito na historiografia adotada cujos autores abordam a temática
em que incluímos os modos de ver no campo da arquitetura colonial, que sempre
trazem imagens e relatos que nos orientam para seguirmos adiante com a pesquisa
em curso, incluindo algumas datas e fontes visuais importantes para a compreensão
dos fatos que narram. É possível considerar que tanto ao se referirem sobre imagens
ou relatos historiográficos, há uma descrição em que o tema urbanismo e a arquitetura
do lugar, sempre estão evidenciando os dados imagéticos trabalhados.
Sendo assim, as fontes visuais adotadas por eles, aos serem trabalhadas,
contam com uma linguagem que se assemelha aos

modos de ver do próprio

pesquisador em questão. Esses procedimentos potencializam o entendimento e nos
dão a confiança de seguirmos a diante, em busca de desdobramentos, tanto
relacionados à compilação dos dados que vão sendo encontrados, quanto ao
envolvimento direto com o campo de estudos em Cultura Visual.

1.1.3 Processos de mediação na produção de sentidos

Ao considerarmos a forma acelerada em que convivermos com a capacidade
de interagir através do exercício do olhar, notamos que as imagens preenchem esse
lugar acelerado do mundo através do trânsito do olhar. O olhar, como uma percepção
inicial daquilo que nos cerca, como o ato de ver, nos estimula, por meio de inúmeras
formas, a nos relacionarmos com o que vemos. Consequentemente, podemos
entender que ao nosso redor, opera-se uma construção de sentidos, sobretudo por
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meio de processos de mediação. Desse modo, buscamos em outras áreas de estudos
mais esclarecimentos a respeito desse processo e encontramos explanações a esse
respeito, incluindo um esclarecimento sobre o termo mediação que vem do latim,
mediatio,onis, significando intercessão, interposição. Sua definição é clara: “[...] ato
ou efeito de mediar. Ato de servir de intermediário entre pessoas [...] ” (HOUAISS;
VILLAR, 2001, p. 1876). Assim como nos estudos de Cultura Visual, encontramos
registros que expõem o ato de mediar, com um novo paradigma, presente em diversas
outras áreas de conhecimento, referente às pesquisas mais recentes.
Temos aprendido, no entanto, com o material utilizado nessa pesquisa, a
noção de que as imagens, entre outras coisas, de certa forma nos conduzem a
diversificadas maneiras “de transmitir uma informação, bem como interpretar,
comunicar, facilitar o desenvolvimento da imaginação no criar e recriar significados a
partir dos estímulos visuais” (BEZERRA e BARROS, 2015). Portanto, é nesse
processo que ocorre a interpretação sobre o que vemos, no sentido de desenvolver
no imaginário e na cognição uma maneira de criar e recriar significados, a partir de
estímulos também sensoriais, inclusive visuais. Essa

ocorrência

pode

acontecer

dentro ou fora de um contexto pré-estabelecido, como acontece nessa pesquisa, em
que há um recorte de espaço e tempo predefinido.
Esse espaço pré-estabelecido resume-se às referidas cidades em estudo,
enquanto o tempo é representado pelo período colonial, orbitando em torno da
arquitetura colonial goiana, através de um modo de ver como e de um processo de
mediação. Tal processo ocorre a partir das imagens selecionadas, para realizar junto
à iconosfera do lugar os estudos que preenchem, os espaços dessa pesquisa e se
voltam para a produção de sentidos, como um efeito que tende a ocorrer sobre o
trânsito do olhar, entre o universo iconográfico do referido espaço e tempo.
Entretanto, reconhecemos que em um processo de mediação pode haver
desdobramentos sobre o que está sendo decodificado pelo exercício do olhar.
Com essa percepção visual, é necessário que estejamos atentos ao o
universo que nos cerca, em imersão nas imagens contidas nesse recorte do objeto de
pesquisa, pois, durante o processo de mediação, emergem sentimentos de toda
espécie, uma vez que:
A mediação consiste em interagir o espaço, os objetos, o contexto com os
indivíduos envolvidos neste processo, explora o elo que se cria entre o
mediado e o mediador, visando despertar a curiosidade e transformando-a
em aprendizado a apropriação das informações fornecidas e expostas para
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seu aprimoramento intelectual. O mediador possui funções que vão além de
emitir informações históricas sobre as obras, ele aguça a interação, a
discussão, a construção da criticidade. (BEZERRA E BARROS, 2015, p.720)

Podemos, então, considerar que o processo de interagir com os espaços do
objeto em estudo, independente do contexto a ser pesquisado, nos obriga a sair do
papel de meros observadores para oportunamente mediar os desdobramentos que o
referido processo de pesquisa proporciona. Esse exercício tende a ocorrer pelo fato
da mediação também ser entendida como um conjunto de ferramentas, através das
quais promove-se um diálogo por meio de múltiplos conceitos delineadores.
Acreditamos também que, nesse processo, pensamentos se estruturam quando
postos em prática, podendo alcançar condições que problematizam temáticas por
meio de práticas pedagógicas em um sistema complexo com múltiplas pistas a serem
trilhadas, de modo que
Na mediação, entre tantos, estamos atentos às falas, aos silêncios, às trocas
de olhares, ao que é desvelado e velado, aos conceitos e repertórios que
ditam os gostos, os modos de pensar, perceber e deixar-se ou não envolver
pelo contato, com a experiência de conviver (...). Convívio que nos exige
sensibilidade inteligente e inventiva para pinçar conceitos, puxar fios e
conexões, provocar questões, impulsionar para sair das próprias amarras de
interpretações reducionistas, lançar desafios, encorajar o levantamento de
hipóteses, socializar pontos de vistas diversos, valorizar as diferenças,
problematizando também para nós o convívio com a arte. Muito mais do que
ampliar repertórios com interpretações de outros teóricos, a mediação (...)
como a compreendemos, quer gerar experiências que afetem cada um que a
partilha, começando por nós mesmos (MARTINS, 2006, p.3).

Entendemos, a partir da citação, que o processo de mediação para a produção
de sentidos, consiste em um método de pesquisa transdisciplinar, assim como ocorre
no campo de estudos em Cultura Visual, pois, de certa forma “remete para um
horizonte particular da produção cultural humana, nomeadamente para o universo
composto por linguagens e bens de natureza visual”. (CAMPOS, 2012, p.21). Por isso,
estamos atentos aos olhares que desvelam conceitos e repertórios sobre os modos
de ver, de pensar e envolver-se com a experiência do viver.
Podemos inferir que o processo de mediação, como um novo paradigma,
tende, em sua filosofia, a flexibilizar as informações catalizadoras de sentidos,
objetivando o reconhecimento de possíveis vínculos entre as coisas que se interrelacionam, a fim de tecer entendimentos sobre uma construção da realidade, “sobre
quem olha o quê e de que modo” olha, “são indagações centrais para entender” (...)
um determinado período histórico ou recorte social” (CAMPOS, 2012, p.23).
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Segundo Breitman e Porto (2001), a mediação pode ir além das fronteiras dos
distintos saberes, representando uma nova mentalidade em relação ao manejo de “um
sistema composto por um conjunto de universos e sub-universos, com os seus
agentes, objetos e processos particulares de produção, difusão e recepção de bens
visuais” (CAMPOS, 2012, p.23). Sua dinamicidade atua e abre caminhos a partir da
iconografia e das narrativas sobre a arquitetura colonial goiana, com o propósito de
desenvolver procedimentos investigativos, a respeito das particularidades da história
do lugar, dos agentes sociais, de forma quase ontológica, em meio às indagações que
envolvem os trabalhos da pesquisa em curso.
No entanto, é possível considerar também que, “nesse processo, a mediação
é resultante da articulação entre os dispositivos tecnológicos e das condições
específicas da produção de sentido” (Morigi, 2004, p.7). Nesse encadeamento, seriam
elucidadas propostas para esse trabalho, bem como para as condições mais
específicas da produção de sentidos, envolvendo as imagens da arquitetura colonial
goiana no material em uso. De modo que todos os pressupostos ideológicos e
culturais relativos aos domínios sobre o território colonial goiano sejam expressos
tanto no processo de urbanização quanto na arquitetura dos edifícios da cidade em
estudo. Dessa forma, fica evidenciado o caráter persuasivo das interpretações, das
visualidades promovidas pela iconosfera do lugar, a qual é forjada por acontecimentos
históricos, evidenciados pela historiografia que, de certa maneira, modela a produção
de sentidos.
Desse modo, as imagens escolhidas preenchem os espaços das articulações
necessárias para um processo de mediação a partir de um modo de ver a iconosfera
das duas cidades coloniais aqui trabalhadas. Onde dois dos referidos pesquisadores
concentram seus recortes de estudos a partir do século XVIII, e uma outra
pesquisadora já fixa suas publicações em um recorte temporal que envolve o século
XIX. Porém todos os três estudiosos consultados para o desenvolvimento desse
trabalho, trazem contribuições que auxiliam na construção de sentidos, por meio
narrativas referentes ao período colonial em território goiano.
Assim por meio de narrativas e iconografias de duas cidades que representam
a arquitetura colonial goiana, o capitulo que segue permite percorre por uma
consciência histórica, por meio de imagens e outros relatos que constituíram os
séculos coloniais. Dessa forma, os fatos são narrados, desde o surgimento dos
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arraiais, mostrando o processo inicial de ocupação territorial, assim como a expansão
do domínio dos colonizadores sobre a região goiana, por meio de uma urbanismo
minerador.
Ainda sobre o segundo capítulo, discutimos como a pretendida consciência
histórica se consolidou à medida em que nos embrenhamos pelo material de
pesquisa, a ponto de identificarmos como ocorreu a ocupação e o domínio territorial
em solo goiano. Consequentemente, confirmamos que a referida ocupação se deu,
de certa forma pelos planos expansionistas da coroa portuguesa, e também pela
intenção de expansão dos domínios territoriais da igreja.
No entanto, para nos certificarmos do seu processo de extensão pelo sertão
goiano, consultaremos os mapas com técnicas de representação que datam ainda do
século XVIII. Apesar da representação gráfica, podemos conferir que os referidos
mapas apresentam com muita propriedade apesar da rusticidade, as particularidades
físico-territoriais do Brasil que eram mostradas para a Europa, oferecendo uma noção
fiel do relevo e das fontes de recursos hídricos que aqui existiam por aqui, navegáveis
ou não. Toda essa representação da hidrologia de parte da região central do Brasil
evidencia onde surgiram os primeiros arrais e, consequentemente, os caminhos que
os interligavam. Foi possível, assim, deduzir que, mais tarde, seriam um meio de
comunicação imprescindível para o desenvolvimento de todo a capitania de Goyaz.
Entendemos que há no capítulo seguinte, uma reverberação dessas
narrativas e iconografias que se misturam às experiências vividas ainda pelas
caminhadas exploratórias. A fotografia também é uma prática metodológica que
ocorre nesses trabalhos investigativos, onde iniciamos uma análise por meio de
imagens já no terceiro capitulo, a partir do primeiro contato com a Cidade de Goiás,
ocorrido inicialmente durante uma viagem escolar cuja finalidade era conhecer as
obras de arte do Museu de Arte Sacra.
Durante essa visita, que vivenciamos sensações provenientes de um
processo de imersão, como descreve Grau (2007). Segundo o referido autor, uma vez
que nos encontrarmos imersos e envolvidos por todas as construções coloniais ali
presentes, sentimos uma espécie de mergulho no passado. É nesse momento,
surgem novas experiências a partir do transito do olhar, que emergem não só das
caminhadas exploratórias, mas também dos modos de ver.
A fotografia, então cumpre seu importante papel de registrar o que
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encontramos pelas ruas do centro histórica da Cidade de Goiás, embora existam
nesse centro histórico edificações bem conservadas por entre as ruas visitadas da
antiga capital do estado, além daquelas que não receberam o mesmo cuidado. Entres
as construções esquecidas, observamos que há uma espécie de recusa em manter o
estilo colonial das construções do centro histórico. E no momento é o que nos
interessa como algo a ser investigado por meio de imagens e o que elas tem a nos
dizer, diante de processos de mediação para uma construção de sentidos.
Desse modo, darmos sequência aos processos de mediação entre o que
encontramos e identificamos um certo descaso com algumas construções do período
colonial, havendo inclusive construções que já se encontram em estado de ruínas.
Contudo todas as imagens que caracterizam descaso pelas construções coloniais,
sejam as que se encontram em estado de ruínas ou em processo de diluição, irão
contribuir para o sentido que há no desenvolvimento do terceiro e último capítulo
dessa dissertação.
Em meio às s metodologias aplicadas no levantamento das informações que
tornaram possível a construção dessa pesquisa, a observação direta, descrita por
Rocha e Eckert, foi essencial para conduzir esse capítulo que finalizará essa pesquisa.
Será desse modo que finalizaremos o terceiro capítulo, com imagens das construções
coloniais que foram esquecidas pelos tempo, estando algumas presentes apenas na
memória dos que com elas conviveram. A nós visitantes, sejamos arquitetos
urbanistas, fotógrafos, leitores e pesquisadores só restaram, memórias, ruínas, vazios
e imagens que podem ser um ponto de partida para outras pesquisas sobre temas
relacionados, ao que foi descrito até o momento, como memória, fotografia,
arquitetura entre outros.
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CAPÍTULO 2
NARRATIVAS E ICONOGRAFIAS HISTORIOGRÁFICAS, PRODUZIDAS POR
TRÊS PESQUISADORES.

2.1 Os estudos de Gustavo Neiva Coelho

Durante essa revisão historiográfica, encontramos contribuições relevantes
nos estudos realizados por Gustavo Neiva Coelho3 sobre a arquitetura colonial goiana.
A maneira como o referido pesquisador desenvolve seu trabalho permite uma
produção de sentidos através dos modos de ver, e também dos processos de
mediação relacionados às imagens utilizadas e aos que se deparam com elas nesse
contexto historiográfico.
As publicações do referido pesquisador também compreendem temas sobre
os processos de formação e urbanização da antiga Vila Boa, hoje conhecida como
Cidade de Goiás. Coelho tem extensa publicação sobre arquitetura colonial regional,
além de um trabalho investigativo com imagens que nos contam sobre o processo de
ocupação, expansão e domínio do território colonial goiano. Suas contribuições para
esse campo de pesquisa direcionam para um entendimento de como se opera o
exercício do olhar em meio a uma multiplicidade de estímulos visuais.
Suas publicações regionais, nacionais e internacionais indicam caminhos
possíveis para a construção de sentidos com a utilização tanto de textos como de
imagens pertinentes à arquitetura colonial goiana. Porém, para esse momento, nos
concentramos em seus trabalhos voltados para a Cidade de Goiás. Dessa maneira,
suas pesquisas sobre a arquitetura do lugar do objeto de pesquisa mostram muito
sobre um processo de formação do espaço urbano, que transita entre o Arraial de

3

O referido estudioso possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Goiás
(1980) e mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás (1997). É professor adjunto da
Universidade Católica de Goiás desde 1986, e tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com
ênfase em História da Arquitetura e do Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura,
história, patrimônio histórico, século XVIII, Goiânia, art déco.
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Sant´Anna e a Vila Boa de Goiás.
Pelo que é mostrado, notamos que as atividades desse pesquisador ocorrem
através de um rigoroso trabalho investigativo sobre arquitetura e também sobre a
formação do espaço urbano no período colonial do século XVIII. Ao nos debruçarmos
sobre sua produção historiográfica, reconhecemos que se trata de um trabalho em
que as construções que compõem os espaços da cidade colonial apresentam-se
como um acervo iconográfico, mostrando muito sobre a paisagem urbana do século
XVIII. Portanto, com o olhar voltado para essa arquitetura, Coelho consegue aglutinar
aspectos que corroboram para produção de uma interpretação da imagem de maneira
bem específica.
Nessa especificidade, há a devida valorização do que ainda existe, do
patrimônio edificado, permitindo ver o que já foi modificado e, através de ruinas, o já
desconstruído que praticamente não existe mais. Neste sentido, há também um
entendimento de que tais especificidades encontradas em seus trabalhos podem ser
conferidas durante a prática do caminhar, pois, em suas publicações, existe algo bom
que é resultado de pesquisas de campo. Subentende-se que esse pesquisador faz
buscas investigativas não só pelas ruas de cidades, mas também em bibliotecas de
outras cidades brasileiras, procurando informações a respeito de bens patrimoniais
edificados. Tombados, na maioria das vezes, os edifícios com características coloniais
somam-se à sua produção como parte de um acervo imagético do período colonial.
Incluímos também suas contribuições relacionadas aos estudos dos “modos
de ver”, assim como aos processos de mediação entre as imagens, existentes em sua
produção historiográfica com particularidades tanto sobre o espaço urbano e sua
formação quanto sobre os edifícios com características arquitetônicas provenientes
do período colonial do século XVIII, em território goiano.
Por esses estudos desenvolvidos a partir dos edifícios que compõem o
espaço da cidade colonial em questão, é possível fazer um levantamento de
informações que vão ao encontro das teorizações voltadas para o campo de estudos
em Cultura Visual. Isso em contraponto com as teorizações descritas no capítulo
anterior, alcançam as evidências coloniais que congregam o patrimônio histórico em
evidência, quando associamos ao tema trabalhado por Coelho (2001; 2013), as
publicações de Choay (2001) em “A alegoria do patrimônio”, em que a mesma expõem
uma definição para patrimônio histórico, da seguinte forma:
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Patrimônio histórico. A expressão designa um bem destinado ao usufruto de
uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela
acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por
seu passado comum: obras e obras-primas das belas-artes e das artes
aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres
humanos. Em nossa sociedade errante, constantemente transformada pela
mobilidade e ubiquidade do seu presente, “patrimônio histórico” tornou-se
uma das palavras-chave da tribo midiática. Ela remete a uma instituição e a
uma mentalidade. (Choay, 2001, p.11)

Dessa maneira, diante das afirmações de Choay (2001), entendemos que há,
no contexto dessa pesquisa, iconografias que acumulam diversos artefatos, os quais
compõem esse panorama historiográfico, distribuídos pelas tortuosas ruas do centro
histórico das cidades coloniais trabalhadas por Coelho (2001; 2013), mais
precisamente na Cidade de Goiás, que acumula entre suas ruas elementos que vão
compondo uma paisagem urbana típica das cidades dos séculos coloniais. Em
conformidade com as descrições, de Choay (2001) sobre as “Alegorias do patrimônio”
que marcam a arquitetura colonial da cidade em estudo e sua dimensão relacionada
ao acúmulo de diversidades de objetos que compõem a iconosfera da cidade de
Goiás. Entre essa rede de informações visuais composta pela arquitetura colonial do
lugar, Coelho consegue aglutinar aspectos que corroboram para produção de uma
interpretação da imagem da cidade, de maneira bem específica.
Essa especificidade é resultado de um acúmulo de experiências, adquiridas
ao longo dos anos de trabalho com pesquisas de campo, entre outas comparações
que envolvem dados de outras cidades em análises, envolvendo as iconografias sobre
a Cidade de Goiás4, que também estão em acervos de outros países.
Com o comprometimento sobre essa temática, o referido arquiteto, como
pesquisador, possui trabalhos que recortam, enquanto objeto de investigação, o
espaço urbano da Vila Boa desde o início de sua formação. Nessa lógica, podemos

4

Publicações e participação eventos: Ciudad de Goias-desafio para el presente. Apuntes (Pontificia
Universidad Javeriana), em 2009, Construcciones religiosas en la ciudad de Goiás - Brasil (1727/1793),
Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, Buenos Aires, 2003. O espaço urbano edificado
em Vila Boa de 2001, Construções religiosas do período colonial existentes na região de Vila Boa
1727/1793, de 1999, Igrejas de planta octogonal: o simbolismo barroco em Goiás no século XVIII, de
1997, Arquitetura religiosa setecentista em Vila Boa, de 2014, Iconografia Vila-Boense, de 2013,
Arquitetura da mineração em Goiás, de 2007, Diário de viagem do Barão de Mossâmedes, de 2006,
Santa Cruz: inventário arquitetônico, de 2001, Patrimônio cultural edificado de 2001, O espaço urbano
em Vila Boa, de 2001, Guia dos bens imóveis tombados em Goiás, de 1999, Goiás: uma reflexão sobre
a formação do espaço urbano, de 1996, Arquitetura da mineração em Goiás de 1995, Construções
religiosas da cidade de Goiás, Os arraiais do ouro na região de Vila Boa, Vila Boa: o vernacular e o
erudito no século XVIII em Goiás de 1998, Cidades: temporalidades em confronto, 1998,
Desenvolvimento da arquitetura em Goiás do século XVIII ao XX, de 2013, e hotel municipal de vila
boa: um projeto.
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considerar que há visualidades a serem consideradas, a partir das imagens da
arquitetura, que atravessam o trabalho de Coelho, nos induzindo a pensar no contexto
do surgimento das cidades coloniais para, a partir disso, iniciar uma construção de
sentidos atribuído às imagens que narram essa trajetória. No entanto, para os
trabalhos de desenvolvimento dessa pesquisa, selecionamos algumas das
publicações desse estudioso que contemplam o acervo visual do objeto de análise.
Assim, selecionamos duas obras do mesmo para prosseguir com o desenvolvimento
das atividades de investigação que, por hora, se fixa em uma revisão historiográfica
sobre o recorte do período colonial goiano.
Para tal procedimento, nos utilizamos de algumas palavras que sempre
estiveram em evidência durante os procedimentos iniciais dessa pesquisa. As
palavras que tornaram possível esse processo de escolha foram: espaço urbano,
arquitetura colonial, Iconografia, Vila Boa e Cidade de Goiás.
Portanto, durante os procedimentos de leitura para as referidas escolhas entre
as publicações de Coelho, as duas obras selecionadas foram, Espaço urbano em Vila
Boa entre o erudito e o vernacular, publicada em 2001, e Iconografia Vila-Boense,
publicada em 2013. Tais escolhas também se justificam pelo fato de que essas duas
publicações, são constituídas de imagens que podem ser atribuídas ao referido
contexto colonial goiano.
Esse atributo que sustenta a investigação na busca por produção de sentidos
e dos modos de ver se fundamenta na repercussão de “indagações centrais para
entender um determinado período histórico ou um período social” (Campos, 2012,
p.23). Como no caso em questão.

2.1.1 Um olhar sobre a formação inicial do Arraial de Sant´Anna.

A fim de atender certa cronologia, partimos, nesse momento, da publicação
do referido autor com título “Espaço urbano em Vila Boa entre o erudito e o
vernacular”, de 2001, cujo conteúdo é contido de imagens e de todo um contexto
histórico, referentes ao surgimento da Vila Boa de Goiás, desde o surgimento do
Arraial de Sant´Anna. Em termos de contextualização histórica, política e cultural,
nessa publicação de 2001, Coelho relata que:
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A descoberta do ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, e
posteriormente em Mato Grosso, no início do século XVIII, despertou o
interesse pela procura de metais preciosos também no vazio territorial
compreendido entre as duas regiões. (COELHO, 2001, p. 145).

É nesse vazio territorial, portanto, conforme relata Coelho, que se encontrava
a extensão do território goiano, “Conhecido e já percorrido desde fins do século XVI,
o território goiano passa a ser oficialmente incorporado à colônia portuguesa
americana (...)” (COELHO, 2001, p. 145).
Nesse período, a busca por metais preciosos foi impulsionada pela política
mercantilista da época, de acordo com a qual acreditava-se que os filões de ouro se
encontravam paralelos à disposição da linha do Equador (COELHO, 2001). No
entanto, segundo o autor, foi a partir de 1727 que surgiu um regimento assinado pelo
governador de São Paulo, Rodrigo Cezar Menezes, aprovado pelo rei de Portugal, por
Bartolomeu Bueno e seus sócios, Domingos Rodrigues Prado, João Leite da Silva
Ortiz e o irmão deste último, Bartolomeu Paes, pai do historiador Pedro Tacques
(COELHO, 2001, p. 145).
O referido documento legislava sobre o que Bartolomeu Bueno e sua comitiva
encontraram de ouro nas proximidades da Serra Dourada, mais precisamente no leito
do Rio Vermelho, “provavelmente no local onde havia acampado, cerca de quarenta
anos antes, em companhia de seu pai, Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro
anhanguera” (COELHO, 2001, p. 145).
Assim, nos primeiros anos da década de 1720, foram fundados outros arraiais,
além do Arraial de Sant´Anna, ainda ligado à Capitania de São Paulo (COELHO, 2001,
p.154). No que se refere à mineração, uma das primeiras imagens selecionadas
nesse trabalho de Coelho (2001) ilustra com uma gravura o trecho que deu início à
formação inicial da cidade:
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Figura 05 – Provável local de início da ocupação mineradora em Vila Boa
Fonte: COELHO (2001)

O autor evidencia com a referida imagem o ponto de partida do processo de
ocupação do território goiano e, consequentemente, o embrião do desenvolvimento
de urbanização do lugar. O mesmo atribui a ocorrência à atividade mineradora,
responsável por todo um arruamento, traçado de forma rudimentar, iniciado às
proximidades do leito do Rio Vermelho. Os relatos do autor descrevem as situações
desumanas em que viviam os trabalhadores da atividade mineradora na época. Por
meio de algumas descrições, o autor narra as condições de certos trechos do rio, em
que se desenvolvia a atividade de exploração de ouro. Ele relata que "a transformação
das beiras de rios em verdadeiros lamaçais" era "algo praticamente inevitável"
(COELHO, 2001, p.172). Essas descrições contribuem para um processo de
construção de sentidos a respeito do lugar e dos que ocuparam certas atividades em
um período de total falta de recursos.
Assim, o olhar transita pela imagem e leva quem a observa a acionar o
imaginário através das acepções descritas pelos “modos de ver” (BERGER, 1999), e
a partir de informações que estão na superfície das imagens (FLUSSER, 2002). Nos
trajetos dessa pesquisa, há uma construção de sentidos atribuídos ao modo de viver
na referida época, a partir do que mostra a imagem anterior associada, é claro, às
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respectivas descrições e considerações do autor, encontramos desdobramentos
sobre ao que eram condicionados os habitantes do Arraial de Sant´Anna ao se
instalarem próximos às atividades de mineração. Sobre o exposto, relata Coelho que,
para se protegerem dessas regiões de lamaçais, com "o intuito de fugir da quantidade
de insetos nocivos que ali passavam a se desenvolver" levou "esses primeiros ranchos
[...] serem construídos a uma certa distância da água” (COELHO, 2001, p. 172).
Esses relatos também podem ser conferidos na imagem da figura acima, em
que o desenho marca bem as margens do Rio Vermelho por meio de manchas,
destacando os locais de lamaçais descritos pelo autor, os quais são evidentes na
referida imagem. Contudo, os necessários recuos das regiões de lamaçais que
ofereciam riscos aos que ali conviviam, eram realizados de uma maneira que lhes
garantissem, de certa forma, posse do lugar. Podemos entender pelo que relata o
autor que essa foi uma forma inicial de ocupação do espaço. Nesse sentido, o autor
traz o seguinte relato.
Localizavam-se, portanto, no extremo oposto do terreno em relação ao
lugar de exploração e foi dessa forma que surgiram as primeiras ruas
conformadoras do núcleo urbano, tendo, em um primeiro momento, a
função de favorecer o acesso individual as datas. Seguindo ainda a forma
tradicional mineradora, em um local mais alto e plano, com a mesma
rusticidade das habitações, implantava-se uma capela, dedicada à
invocação do santo do dia da instalação do assentamento. (COELHO,
2001, 172).

Ao considerarmos essa citação como uma saída encontrada pelos que
ocupavam os terrenos próximo às áreas de exploração aurífera, entendemos que tal
estratégia de organização proporcionou, aos poucos, um desenho dos arruamentos
iniciais no ainda Arraial de Sant´Anna. Essa configuração mostrada pela imagem
acima: trata-se das primeiras ruas que estruturaram o núcleo urbano do arraial. Tais
acontecimentos, sugerem um olhar mais atento para a referida imagem, capaz de
atravessá-la e pensar suas relações com o lugar. E assim tecer outras considerações
sobre os efeitos sociais que ocorreram a partir desse modelo desordenado de
ocupação. Inclusive sobre o contexto de morar e sobreviver em um local com as
características mostradas pela referida fonte visual, bem como os relatos de Coelho
sobre os primeiros anos na ocupação dessa parte do território goiano.
Em contato com as citações e as imagens utilizadas, é possível fazer alusão
ao sentido da rusticidade existente no século XVIII, principalmente nos primeiros anos
dessa e de outras cidades no território goiano, onde não ocorreu nenhum outro tipo
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de atividade, pois, até a fundação oficial do arraial, a única ação que antecedeu as
investidas aos territórios coloniais foram as buscas por mão de obra, escrava. Quanto
aos indígenas, estes eram caçados, capturados e vendidos no litoral como escravos,
conforme nos esclarece o autor: “E era exatamente esse o lucro que visava
Bartolomeu Bueno, o pai, quando aqui esteve em fins do século XVIII, mesmo
havendo descoberto e levado para São Paulo uma certa quantidade de ouro”.
(COELHO, 2001 p. 147).
Podemos considerar, diante dessa e de outras informações descritas por
Coelho, que não houve, em nenhum momento, qualquer preocupação, por parte dos
colonizadores, pelo menos, inicialmente, com uma estruturação ordenada desse
recorte do território goiano. Os interesses econômicos baseados na exploração foram
sempre a principal intenção, mesmo antes do início da extração do ouro de aluvião.
Retornando as questões de ocupação territorial, a imagem mostrada acima nos revela
um entendimento de que o autor permite uma associação desse resultado de
ocupação territorial inicial como fruto da conformação do terreno nas proximidades
do Rio Vermelho, fato que resultou na consolidação da formação urbana do espaço
inicialmente ocupado.
Consequentemente, nesse lugar surgiram

as

primeiras edificações no

Arraial de Sant’ Anna se instalando nas primeiras ruas e formando um desenho
irregular. Ao consultar o acervo do autor, é possível considerar que houve um
processo de formação espacial através de ocupações de terrenos próximos ao Rio
Vermelho, fazendo deste um centro irradiador. Nesse sentido, Coelho afirma que:
Não existe no processo de ocupação do território goiano uma sequência
racional na forma como surgem os núcleos urbanos e nem em sua
distribuição espacial. Existe um centro inicial irradiador, que é Sant´Anna,
de onde partem os exploradores em busca de novos descobrimentos,
principalmente nos sentidos norte e nordeste, sendo poucos e esparsos
os núcleos surgidos a sul e sudeste. (COELHO, 2001, p.154)

Em meio às imagens utilizadas por Coelho em suas publicações, verificamos
que as primeiras ruas do referido núcleo urbano eram cortadas por um elemento
natural, sempre em evidencia, o Rio Vermelho, responsável pelo desenvolvimento
desse sítio histórico como um marco geográfico que deu início a tudo que existiu até
a Vila Boa de Goiás. Esse é um marco de como o ambiente natural recebe a
intervenção de avanços de uma cultura de domínio e poder, nesse caso, através de
métodos rudimentares na exploração de ouro de aluvião, ato que modificou de forma
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irreversível as proximidades de sua margem, mas que marcou o início de uma cidade
nas páginas da história colonial brasileira no século XVIII.
Como arquiteto, Coelho recorre, a referida imagem acima para mencionar os
limites operacionais relativos à uma cultura urbana, frente ao ambiente natural que faz
emergir visualidades produtoras de sentidos que educam os olhares, direcionando a
leitura do observado, que, decodifica cognitivamente o que também está além do texto
através do potencial da imagem, pois “Não se olha a imagem como se olha um objeto.
Olha-se segundo a imagem” (PONTY apud ALLOA, 2015 p.7).
Já Samain (2012) afirma que “as imagens não pensam sozinhas, mas nos
oferecem algo para pensar. São veículos de pensamento. Veiculam pensamentos”.
Elas também são memória, são arquivos, participam de um sistema de pensamentos.
(SAMAIN, 2012, p.21-37). No entanto, estamos sempre voltando os olhos para as
imagens dessa historiografia e, ao fazê-lo, novamente observarmos as analogias
sobre o tema a partir das leituras de Coelho sobre a temática colonial, arquitetônica
urbana. Logo, identificamos que existem várias possibilidades de relatos sobre a
mesma temática na figura mencionada, envolvendo o rio e suas proximidades.
Nesse sentido, podemos ver, por exemplo, que o Rio Vermelho alimentou
muitas expectativas locais e também dos homens de, que se deslumbravam com as
perspectivas de riquezas de um novo mundo. Há, então, outros desdobramentos
identificados a partir do que Ponty (2015) descreve sobre a imagem, quando vista não
como um objeto, mas sim sob sua completude, de forma a gerar um olhar mais atento,
que leve o expectador a realizar desdobramentos dos relatos historiográficos, uma
vez que o sujeito é constituído sócio historicamente e, por isso, não se desvincula
como ser social das memórias.
Através do uso das imagens atribuídas à narrativa de Coelho (2001),
identificamos a evidência de informações visuais a cada vez que avançamos pelo
texto do autor, reconhecendo o potencial imagético no contexto histórico colonial.
Essa percepção nos permite ter boa noção sobre o avanço e o desenvolvimento do
Arraial de Sant´Anna. Voltando os olhos novamente para a referida figura,
observamos que há uma maior concentração de ocupações na margem à direita do
Rio Vermelho. Tal informação pode ser conferida por manchas mais escuras
existentes entre as linhas paralelas que reforçam um maior desenvolvimento do
núcleo em uma das margens do rio. Essa particularidade evidente na imagem anterior,
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nos faz entender que foi no lado direito que se instalaram as principais edificações
desse lugar, que também apresenta uma relevante importância para o avanço urbano
desse território colonial. Portanto, uma marcação mais escura representa não só a
localidade em que se concentravam as primeiras edificações no antigo Arraial de
Sant’Anna, mas toda uma região aurífera que pertencia aos interesses da coroa
portuguesa, fato que sacramenta esse lugar, como um local onde se estabeleceram
uma arquitetura de poder e, onde também habitaram as pessoas com cargos e
patentes importantes, que ditaram os rumos dos acontecimentos na região.
Essa observação feita a partir da imagem pode representar também o centro
de controle local português sobre a colônia em território goiano, a partir de uma política
de exploração aurífera, assim como ocorreu em outras localidades do território
brasileiro. Isso nos leva a crer que as construções que se fixaram acima da margem
do Rio Vermelho tinham a função de concentrar todos os edifícios que representavam
o poder em um mesmo local, criando assim um centro de controle, tanto da coroa
portuguesa quanto da igreja com seus respectivos interesses.
Nesse centro de poderes locais, eram realizadas as deliberações, e
conjuntamente exerciam sobre o território colonial as práticas de poder e controle,
onde, Coelho (2001) relata que, mesmo produzindo menos ouro que outras
localidades, o Arraial de Sant´Anna manteve-se como um centro de decisões
administrativas de toda a produção de ouro da região, conforme descreve a seguir.
Entretanto, mesmo com o crescente número de novos descobertos e a
consequente instalação de núcleos em posições mais estratégicas, como
é o caso de Meia Ponte, ou mesmo mais ricos em ouro, como Pilar e
Traíras, Sant’Anna continua sendo o arraial mais importante, além de ser
a referência administrativa para o governo paulista, a quem se
subordinavam as minas do sertão de Goiás. (COELHO, 2001, p.170)

Nessa afirmação, o autor deixa claro a importância do Arraial de Sant´Anna
para a região aurífera de Goiás, afirmando que esse balizador de preferência não era
definido pelo ouro. A atividade da mineração em Goiás contribuiu para os avanços do
referido núcleo urbano que organizou-se ora por ocupações empíricas ora por
necessidades imediatistas de seus primeiros moradores. Essas etapas formam os
primeiros passos para uma modesta organização espacial urbana, o que mais tarde
viria dar ao arraial um condição de vila, denominada Vila Boa de Goiás.
Nessa condição surgiram as primeiras ruas e becos, com um lento e
rudimentar processo de urbanização, onde foram se instalando inicialmente as
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primeiras edificações, fora do centro irradiador inicial, com características que
marcaram a arquitetura dos edifícios e o traçado urbano irregular, ditando uma
identidade colonial no sertão goiano. Sobre esse processo de apropriação e
desenvolvimento urbano desse arraial, Coelho (2001) descreve as conexões que
haviam na época como quesito de contribuição para sua evolução, ainda no século
XVIII.
De acordo com Paulo Bertran5, (1987.p.14), as três primeiras ruas do arraial
de Sant´Anna implantadas como esse objetivo teriam sido as atuais
Bartolomeu Bueno Dias e Dom Cândido de Moretti Foggia que, nessa mesma
ordem, dariam continuidade à estrada que, vindo de São Paulo por Meia
Ponte, atravessaria esse núcleo, chegando ao Largo da Matriz, de onde
sairia, novamente convertida em estrada, rumo a Cuiabá, no Mato Grosso.
Com isso teríamos o início da conformação urbana definida pela associação
feita entre datas mineradoras ocupando as margens do Rio Vermelho e os
caminhos, ou estradas, cruzando sobre o desenho definido por elas.
(COELHO, 2001, p. 186)

De acordo com Coelho (2001), Bertran (1987) narra um lugar de cruzamento
e de passagem que marca o território de Vila Boa como um local de grande
importância geográfica, pois, nesse cruzamento, era grande o fluxo de pessoas e
cargas em direção aos importantes centros urbanos da época, como São Paulo e
Cuiabá. De forma lenta e rudimentar, o autor também relata o processo de ocupação
que teve, primeiramente, a ocupação dos terrenos cedidos para as quadras
mineradoras.

No entanto, de acordo com ele, todas as regiões ocupadas pela

mineração em décadas posteriores passaram por uma reformulação, sendo que esses
interesses consistiram em distribuição de terras urbanas para a construção de
residências e abertura de ruas. Houve também os surgimento dos becos e dos largos,
definindo o traçado e a conformação modificada do núcleo urbano.
Assim novas edificações também contribuíam para o preenchimento
estrutural, espacial e visual do lugar que era constituído de edifícios residenciais,
religiosos e oficiais. Esse lugar então ia deixando a condição de Arraial e se
estruturava ainda mais com as características de uma vila.

5

Paulo Bertran Wirth Chaibub foi um economista e historiador de Goiás. Era formado em economia
pela Universidade de Brasília e pós-graduado em história e planejamento pela Universidade de
Estrasburgo, França.
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2.1.2 Imagens e relatos que marcam o espaço urbano da Vila Boa.
Dando continuidade à cronologia pretendida, partimos agora de outra
publicação de Coelho, do ano de 2013, denominada “Iconografia Vila-Boense”. Nessa
segunda publicação, como o próprio título já indica, o autor utiliza imagens mais
carregadas de detalhes, se comparadas à publicação anterior. Dessa forma, fica mais
evidente o que o autor mostra através das figuras associadas ao seu texto. Onde as
imagens que seguem descrevem as transformações do antigo Arraial e o surgimento
da Vila Boa de Goiás, com informações visuais mais nítidas nas representações de
edifícios que compõem a paisagem do espaço urbano em questão. Portanto, a Vila
Boa, desde 1749, ano de sua fundação, passou a aglutinar uma iconosfera urbana,
como algo que hoje pode “definir o mundo mediatizado pelas linguagens icônicas,
pelas formas comunicativas da imagem”, (GUBERN, 2013, p.31-42).
Portatno a iconosfera discutida por Gubern (2013) é constituída de imagens
emblemáticas que podem definir os sentidos construídos nessa pesquisa a respeito
do período histórico do século XVIII, marcando um momento repleto de informações,
sobretudo visuais, como já dissemos. Pois até o momento confirmamos que esse
contexto trata-se de um evento que conduz a diversas formas de visualidades
intrínsecas aos exemplares da arquitetura colonial existente no centro histórico,
enfatizada pelo maneira como se deu a organização do espaço urbano em Vila Boa6.
Segundo as considerações de Coelho (2013), há uma ordem de sentidos,
ancorada aos textos e às imagens para pensar a respeito da arquitetura e do
urbanismo. A obra em questão tange um estudo sistematizado sobre a maneira como
os núcleos urbanos se desenvolveram no decorrer do século XVIII, entre província e
capitania. Onde trabalhos investigativos, realizados junto às publicações do referido
autor, revelam curiosos acontecimentos, como os que levaram a um mesmo lugar uma
população composta praticamente de aventureiros, vindos também da metrópole e de
outros núcleos populacionais no período de sua implantação.
De todo modo, o olhar do pesquisador mediante ao entendimento de como
seriam os sentidos atribuídos as imagens, nesse momento da pesquisa em que o
objeto passa a ser considerado como província de Goiás, o conteúdo historiográfico
6

Segundo o autor, Vila Boa é a antiga capital da Capitania de Goiás, surgida a partir da implantação de uma
economia mineradora nessa parte da Colônia Portuguesa, dentre as diversas que existiram espalhadas pelo
território brasileiro entre os séculos XVII e XVIII. Afirma ainda não haver uma maneira mais organizada de se tratar
dos fatos a respeito da arquitetura e do urbanismo, referente ao período da mineração (COELHO, 2001, p.9).
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desenvolvido por ele, utiliza uma imagem denominada de “Os Prospectos de 1751”,
Coelho (2013, p.31). Nessa imagem há um recorte da paisagem evidenciada por
edifícios que preenchem os espaços da Vila Boa de Goiás, onde o olhar identifica em
evidência a Igreja do Rosário ao centro, ladeada de inúmeras outras edificações, em
sua maioria residenciais, conforme mostrado abaixo.

Figura 06 – Prospecto de Vila Boa da parte sul para norte, no ano de 1751. (REIS, GOULART,
Nestor. Imagem de vila e cidades do Brasil Colonial. São Paulo: EDUSP. 2000)

A referida imagem é apresentada por um modo de ver oposto aos edifícios
oficiais representantes do poder da Coroa, havendo somente a presença da
representação religiosa. Esse olhar, analisado da posição sul para norte, é observado
a partir do Largo da Matriz de Sant´Anna, de onde parte o olhar do observador em
direção ao Largo do Rosário. Nesse mesmo sentido, encontra-se a nítida presença da
Igreja do Rosário, que marca a paisagem ao fundo da imagem no espaço urbano da
Vila Boa de Goiás do século XVIII.
Dessa maneira, Coelho (2013) novamente descreve a imagem da cidade em
uma composição em planos, o que nos direciona a pensamentos de forma conjunta,
entre o texto produzido e a referida imagem, numa analogia que nos conduz a inferir
como o observador encontrava-se no local onde hoje existe a Praça do Coreto e, de
lá, provoca o autor a conduzir o que ele e o observador descrevem. Sobre essa
imagem, Coelho (2013) discute outros elementos como o morro do Canta Galo, na
parte superior da imagem, e, na parte inferior, a presença maciça de construções,
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representando as antigas edificações do Arraial de Sant´Anna.
Deixando de lado seus relatos como pesquisador e considerando o que o
autor tem a dizer sobre a referida imagem, encontramos o seguinte relato:
“Apesar de não corresponder ao que se conhece da fachada da Igreja do
Rosário, o desenho imprime certa monumentalidade a esse edifício
religioso, fazendo que ele se destaque entre os demais. A construção
apresenta três portas desproporcionais, com três pequenas janelas,
quadradas e fora de alinhamento. Na parte superior da torre, duas outras
janelas com verga em arco (COELHO, 2013, p.31)

É também pelo trânsito do olhar sobre a imagem que o autor descreve o que vê, e
tece comentários como os da citação acima sobre o que o desenho representa,
considerando as características visuais que estão nítidas aos olhos. No entanto, por
certas vezes, ele descreve informações que são trazidas pela legenda com
comentários sobre a função de algumas construções avistadas. Em um dos seus
comentário mais preciso sobre as particularidades de algumas edificações, coisas que
não estão claras na imagem, mas sim em uma legenda que a acompanha a mesma,
o autor nos conta sobre onde moraria o Capitão dos Dragões, residência hoje utilizada
como um convento.
O Largo do Rosário e a rua da Cambaúba também são citados. Nesse último,
o autor descreve um local onde surgiram os primeiros barracões para o alojamento de
escravos e trabalhadores das lavras do Rio Vermelho, nos condicionando, em sua
narrativa, a vivenciar, também através do imaginário, construção de sentidos, a partir
do que contam as imagens.
A próxima imagem que Coelho (2013) utiliza em sua segunda publicação nos
remete a Vila Boa associa a alguns acontecimentos sobre o contexto político da
época, onde o Conde dos Arcos, como primeiro governador geral, já se mostrava
preocupado com o declínio da produção de ouro, manifestando por meio de cartas a
perda natural desse recurso. Mesmo assim Relata Coelho que era proibido por
decreto o desvio da mão de obra para qualquer outra atividade, como a plantação de
cana ou a instalação de engenhos de cana de açúcar.
Embora tivesse iniciado a redução da produção de ouro, o antigo arraial deu
lugar a uma embrionária cidade, datada de 1751, conforme representada pela figura
abaixo.
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Figura 07– Prospecto de Vila Boa de Goiás, da parte norte para sul, ano de 1751
(REIS, GOULART, Nestor. Imagem de vila e cidades do Brasil Colonial. São Paulo: EDUSP. 2000)

A partir da figura acima, o autor relata as edificações que ocuparam os
espaços da cidade, complementando seus comentários com informações sobre os
elementos da imagem que foram ocupando os espaços do antigo arraial.
Os desenhos permitem também a visualização do Largo da Casa de
Câmara e Cadeia [...], apresentando essa região do núcleo como algo
afastado e com um baixo índice de ocupação, aparecendo aí quase que
somente os edifícios de interesse público, como a Casa de Câmara e
Cadeia, ainda um edifício térreo, a Capela de Nossa Senhora da Boa
Morte, uma pequena Capela de Passo e a Casa da Intendência, sendo o
restante do terreno um enorme vazio sem nada que o separe ou que
determine sua fronteira com os campos adjacentes [...]. (COELHO, 2001,
p.180)

Com essa descrição, o autor evidencia para o observador como se
encontravam certas regiões da cidade em pleno ano de 1751. De certa forma,
demonstra também como foi se formando essa região do centro histórico, em pleno
período colonial. Por conseguinte, por meio da imagem anterior e também pela última
citação, Coelho (2001) nos faz dar conta que o Rio Vermelho divide não só a imagem
em dois planos, mas também em dois lados, a Vila Boa de Goiás. Um desses lados,
representado pelo largo da Casa de Câmara e Cadeia, conforme relata a citação,
encontra-se no plano mais afastado, onde também está o local onde houve a
concentração dos primeiros edifícios oficiais. Já em primeiro plano, de onde se
encontra o observador, produtor da referida imagem, supomos, encontra-se o Largo
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do Rosário, que o próprio autor declara ser uma visão de norte para sul. Portanto é
possível ver os relatos da imagem orientando também pelas descrições de Coelho,
conforme ele explica em seguida.
[O] que se vê neste segundo prospecto [....] é, em primeiro plano, a Rua
dos Mercadores, - facilmente identificável pelo fato de todas as casa só
apresentarem porta e finalizada no adro da Capela de Nossa Senhora da
Lapa [....], pertencente a irmandade dos ocupantes dessa mesma rua.
Com uma única torre, a capela apresenta o cruzeiro deslocado, sugerindo
a existência de um pequeno largo lateral, e não frontal, como aparece
normalmente nas plantas da cidade. (COELHO, 2013, p.34)

Desse modo, o referido autor, mais uma vez, constrói uma descrição do local
enumerando o que está registrado na imagem da figura em questão. Seus detalhes,
ao serem mencionados, também compõem um recorte espacial do lugar. De certa
forma, isso conta um pouco da arquitetura que existe no respectivo trecho, da mesma
maneira que mostra o registro de um urbanismo colonial o qual também pode ser
conferido junto a figura da descrita.
De certa forma, ao acompanhar as descrições do autor, o pesquisador
observa o observado, e, ao fazer isso, permite a quem vê e lê se utilizar da imaginação
para construir analogias a partir de uma fonte visual identitária. Logo, são associadas
a outras narrativas que, consequentemente, produzem reações de produção de
sentidos. Dessa forma, há um rol de imagens dentro dessa mesma figura, que pode
se desdobrar em outras visualidades. A imagem não se mostra somente como
ilustração, mas também como um indutor do pensamento, em que ela é condição para
construção de pensamentos, de efeitos estéticos por parte de quem a observa e tece
reflexões sobre a temática abordada.
Ainda considerando a figura anterior, o autor descreve uma ocupação maciça
em certas localidades, além de terrenos vazios afastados com baixo índice de
ocupação, e uma vista a partir do Largo do Rosário que franqueia a observação de
edifícios representantes do poder e do controle local. O mesmo ocorre com a Casa de
Câmara e Cadeia que caracteriza, de certa forma, o poder da justiça e o atual palácio
Conde do Arcos, que representa, o poder e controle real. Não diferentemente, a igreja
da matriz de Nossa Senhora de Sant´Anna revela, obviamente, o poder religioso.
Essas três construções que representam controle político e econômico, justiça
e religião estão situados na margem acima do Rio Vermelho, fazendo do rio um divisor
de classes e de ordem, seja no aspecto judiciário, administrativo ou religioso.
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Tais características podem ser consideradas como os sinais de sentidos
imersos em possíveis visualidades construídas e passíveis de serem lidas à luz do
olhar de Coelho (2013), que subsidiam a produção de sentidos sobre os modos de
ver.
Logo, a memória do expectador também viabiliza um processo de mediação
diante das imagens e dos relatos do autor. Portanto, consideramos que a imagem é,
em seu estatuto, uma fonte empírica, voltada para a elaboração de um conhecimento.
Conforme é demonstrado também na próxima figura.

Figura 08 – Plano de Expansão de Vila Boa de Goiás 1782.
(REIS GOULART, Nestor. Imagens de vilas e cidades do Brasil colônial. São Paulo:EDUSP, 2000)

Como fonte empírica de conhecimento, esse mapa de 1782, utilizado pelo
autor, nos prende o olhar tanto pelas cores e riqueza de detalhes, quanto pelas
informações que transmite. Trata-se de um mapa cuja elaboração demonstra a
expansão
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consequentemente, o território da Capitania de Goiás. Assim é utilizada por Coelho
(2013) para nos direcionar a um processo de compreensão, sobretudo visual do que
se se transformou a Vila Boa em pleno século XVIII. Esse fato exemplifica o resultado
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de um aglomerado urbano que partiu do urbanismo minerador, com intervenções
posteriores do urbanismo português. Em ambos os processos de urbanização
houveram a mesma função de ocupação e exploração dos territórios coloniais, sempre
com estratégias para estabelecerem o poder por meio da vigilância, sobretudo com
modelo panoptico, como os descritos por Foucault.
Contudo, há relatos de Coelho (2013) sobre o mapa demonstrado acima,
segundo os quais, no mesmo período, houve modificações e manutenção do espaço
urbano pelo então Governador da Capitania, Luiz da Cunha Menezes, que tinha
“vocação de administrador urbano” ( Coelho 2013, p. 83).
Segundo Coelho essas manutenções urbanas ocorreram, entre os anos de
1778 e 1783, conforme os relatos que seguem.
De acordo com Bertran (1997b), uma de suas principais obras teria sido a
execução de um passeio público dentro da vila, promovendo a urbanização
que o sediou, por sinal o mais importante da capitai, arruando-o com árvores
em perfeito alinhamento, cuidando ainda em aperfeiçoar as ruas e as casas,
sem que para isso acarretasse prejuízo aos moradores. (COELHO, 2013,
p.83)

Diante dessas afirmações, a imagem completa a informação de que partiu
desse momento uma preocupação urbanística, pelo menos no que se refere ao centro
histórico da Vila Boa de Goiás. O autor também atribui a Cunha Meneses desenhos
que demonstravam um provável crescimento da vila, reforçando sua vocação como
administrador urbano. Esse dado sobre sua vocação, revela que foi a primeira vez,
em que a vila não foi considerada apenas como um lugar de fonte de extração aurífera,
em que não haviam os devidos cuidados com os espaços urbanos mais centralizados
da Vila.
Acredita-se que partir desse ato de manutenção, a Vila Boa começa a mostrar
os traços de uma futura cidade através das benfeitorias de Cunha Menezes, que de
certa forma, nos faz crer que o centro histórico e seu traçado tenham se tronado um
novo marco histórico e urbano cujo núcleo central, irradiador de decisões, passou a
ser a região próxima ao Largo da Matriz de Sant´Anna, local onde se concentrou, no
século XVIII, o centro do poder, que pode ser representado pela imagem que segue.
Recordamos que esse posto de poder, em outro momento, concentrou-se nas regiões
próximas as margens do Rio Vermelho, antes de haver a Vila Boa de Goiás.
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Figura 09 – Largo do Palácio - desenho atribuído a Debret – exemplar existente no
Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central – PUC-GO

Ao observar essa imagem, com um olhar mais atento, percebemos que é o
local onde se concentram as edificações representantes do poder. Prova disso são as
terras à direita ocupadas pela igreja Matriz de Sant´Anna, logo depois o Palácio Conde
dos Arcos, seguido da igreja da Boa Morte.
Compondo a tríade representativa das decisões locais, temos a Casa de
Câmara e Cadeia, que não consta nessa imagem, e está localizada a alguns metros
acima desse local, mais precisamente próximo ao Largo do Chafariz. Há, no entanto,
uma informação atípica na imagem acima, que é a presença da figura humana, em
que são detalhados os traços de identidade da população local e do posicionamento
servil do homem comum. Fato que evidencia a posição hierárquica da igreja e sua
ascendência sobre os fiéis. Essa representação em perspectiva, com um número
considerável de pessoas concentradas em frente à Igreja Matriz de Sant´Anna,
segundo Coelho (2013), trata-se de uma procissão.
Logo a desproporção da figura humana quando comparada à escala dos
edifícios esclarece que, diante dos recursos utilizados pelo artista que retratou a
imagem, a fim de criar a ambiência necessária, mostra Igreja Matriz em dimensões
superiores às que realmente possui, o que sugere o poder das igrejas sobre as
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outras construções (COELHO, 2013, p.56).
Quanto aos planos existentes na referida imagem, a Igreja Matriz de
Sant´Anna aparece em primeiro plano e o Palácio Conde dos Arcos, como é
conhecido hoje, em segundo, enquanto em terceiro aparece a Igreja da Boa Morte.
No entanto, os respectivos edifícios não são tão diferentes em altura como aparecem
na imagem, da representação atribuída ao artista, descrito na imagem.
A respeito da conjunção entre texto e imagem, Coelho (2013) sempre traz
novas informações quando avança com a produção textual em referência às imagens
trabalhadas, enquanto isso ao consultar o seu material o imaginário e a cognição
atuam em conjunto para promover brechas e possíveis rasgaduras realizadas por
incisões e abrir as imagens (DIDI-HUBERMAN, 2014, p.185).
A cada momento, o contato com o material pesquisado de Coelho, nos
proporciona novas informações, acionando dispositivos do imaginário capazes de
ampliar o potencial imagético. De certo modo, é possível exemplificarmos esse evento
súbito do dispositivo do imaginário quando o autor se refere à antiga igreja que existia
no lugar da que hoje ocupa a Matriz de Sant´Anna, conforme ele relata a seguir:
[...] segundo a documentação existente, teria sido iniciada em 1734,
quanto o ouvidor-geral de Goiás, Manoel Antunes da Fonseca, resolveu
demolir a antiga capela de mesma invocação construída pelo fundador e
do Arraial, em 1722, e em seu lugar edificar outra com dimensões mais
adequadas às necessidades impostas pelo crescente número de
habitantes dessa região mineradora. (COELHO, 2013, p.36).

Com base neste relato, inferimos que os elementos que compõem o espaço
não são estáticos e, no contexto colonial, não é diferente, visto que o processo de
urbanização as e formas urbanísticas assim como as arquitetônicas também estão
submetidas a transformações e às relações de poder, seja religioso ou não.
Essas organização de ideias ocorrem mais pelo que se vê, embora existam
outras referências visuais no lugar, podemos deduzir, assim, como deve ter sido aquilo
que não mais existe, pois há outra edificação ocupando certos lugares onde antes
havia outras. E, para completar a indagação, como seria uma edificação de 1722,
ainda quando era Arraial de Sant´Anna? Como no caso da igreja demolida que deu
lugar a Matriz de Sant´Anna. É nesse sentido que o imaginário flui.
A respeito de todo o potencial analítico processado pela imaginação,
sobretudo diante das imagens utilizadas nas publicações de Coelho (20013), Villém
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Flusser traz contribuições, ao discorrer sobre esse dispositivo analítico que é a
imaginação:
No entanto, a imaginação tem dois aspectos: se de um lado permite
abstrair duas dimensões dos fenômenos, de outro permite reconstituir as
duas dimensões abstraídas na imagem. Em outros termos: imaginação é
a capacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos
planos e decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a
capacidade de fazer e decifrar imagens. (FLUSSER, 2002, p.7).

A imagem, portanto, é composta de planos e os seus significados, os quais
encontram-se na superfície, podendo ser capturados por golpes de vista e, na
tentativa de decifrá-las, vão se desdobrando dentro delas próprias. No entanto,
podemos dizer que, para sair desses planos de superfície, é necessário permitir que
a visão vagueie pela imagem, aprofundando-se nos significados que esse objeto nos
oferece.
Dessa maneira, é possível entender como a imagem pode construir,
sobretudo culturalmente, possibilidades que reverberam no imaginário através do
modo de ver de cada um, sobre à mesma temática. Inclusive ancorada nos estudos
em Cultura Visual, uma vez que esse campo de estudos envolve maneiras também
intuitivas de buscar interpretar relações entre as práticas da cultura do olhar em
diferentes situações.
Assim com as que ocorrem nesse contexto colonial histórico que envolvem
entre outras coisa a arquitetura colonial do século XVIII, por meio de imagens e em
meio a elas os processo de construção de sentidos.
Um exemplo dessa gama de conhecimentos extraídos em solo goiano está na
figura que segue, atribuída ao artista que retrata uma paisagem do que seria a Vila
Boa de Goiás em pleno século XIX.
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Figura 10 - Vista de Vila Boa no séc. XIX – desenho atribuído a Debret
Biblioteca Mario de Andrade, SP - 1830

Nessa vista geral representada pela figura acima, Coelho (2013) ancora o seu
trabalho investigativo, iniciado ainda no antigo arraial do século XVIII, cedendo espaço
à nostálgica Vila Boa. Portanto essa é a primeira analogia construída em contato com
uma imagem mais realista entre as publicações do autor, onde pode se ter ideia de
uma paisagem com uma maior variedade de informações visuais.
Sobre essa representação, Coelho comenta como “é interessante observar os
recursos utilizados pelo artista no sentido de criar a ambiência necessária aos seus
objetivos” (COELHO, 2013 p. 56), uma vez que mostra a representação do lugar muita
próxima da realidade da Vila Boa no século XIX.
Sobre essa representação do artista, há outras analogias às quais Coelho não
se prende a elas, como o as que envolvem as figuras humanas existentes na imagem,
como algumas questões de classe, pelo tipo de vestimenta e funções desempenhadas
por essas pessoas que constam na mesma imagem. Outra observação sobre o tipo
de vegetação também não são observadas por Coelho, uma vez que suas folhagens
de formato bem definidos nos dão ideia do que poderiam ser ou abririam
possibilidades de classifica-las, com um outro estudo mais detalhado.
No entanto, sobre a mesma imagem o autor relata o que o artista observa e
reproduz em sua tela, com volumes de massas, representando as edificações,
vegetação, topografia e, consequentemente o céu como pano de fundo. Segundo
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Coelho, o artista, reproduz a cidade a partir de um ângulo pouco usual, mas também
de uma maneira bem definida (COELHO, 2013, p.58).
Diante do exposto, o referido autor nos leva a crer que, em suas analogias,
há imagens dentro da própria imagem atribuídas a Debret, o que conduz a uma
possível interpretação de que “Uma imagem nunca está só. O que conta é a relação
entre as imagens” (DELEUZE, 1992. p. 69).
Em suma, as reflexões de Coelho (2013) sobre a arquitetura e o urbanismo
na Cidade de Goiás, a partir de suas narrativas baseadas também baseadas em
imagens, podem ser descritas como uma investigação que vai além do uso da imagem
como ilustração. Isso reforça a afirmação sobre a conexão entre as imagens, o que
nos leva a perceber que como Coelho desenvolve pensamentos próprios e também
narra fatos históricos ocorridos na cidade colonial. Desse modo conduzo olhar do leitor
para as características que estão cravadas em um acervo arquitetônico e urbanístico.
Talvez sem a mesma possibilidade de produção de sentidos se produzidos por meio
de outras fontes que não as visuais.
Logo, reconhecemos que, nessa parte da historiografia, as imagens são
fontes indispensáveis ao trabalho do referido pesquisador, pois tratam-se de
visualidades marcadas as vezes por sentidos singulares sobre a temática abordada.
Portanto, voltadas para investigar especificidades de objetos em imagens da
arquitetura e do urbanismo colonial em solo goiano, bem como suas relações com a
natureza do lugar, considerando a conexão com a relação humana, política e social
do período colonial, mais precisamente do século XVIII, na Vila Boa de Goiás.
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2.2 Os estudos de Deusa Maria R. Boaventura

Nesta seção, discutiremos as pesquisas de Deusa Maria R. Boaventura 7
sobre a política centralizadora colonial de urbanização da Vila Boa de Goiás no século
XVIII. Essa discussão também será desenvolvida a partir dos modos de ver a
iconosfera da arquitetura colonial goiana relacionada a um processo de produção de
sentidos.
Entre os trabalhos produzidos por essa pesquisadora, selecionamos dois para
execução de uma revisão historiográfica. O primeiro trata-se de sua dissertação de
mestrado, Arquitetura Religiosa de Vila Boa de Goiás no século XVIII; o segundo
trabalho, de relevante importância para esse momento, é sua tese, Urbanização em
Goiás

no

século

XVIII.

Esses

dois

materiais

consultados

enriquecem

substancialmente todo esse processo investigativo o qual decidimos desenvolver para
esse momento. No entanto, são desenvolvidas consultas que abrangem o universo
das imagens contidas na forma da política de domínio, expansão e urbanização da
antiga Vila Boa e atual Cidade de Goiás.
Consideramos importante relatar que há uma maior aproximação entre os
temas trabalhados de dois dos três pesquisadores selecionados para compor essa
revisão historiográfica. Dessa forma, concluímos que a produção de pesquisa de
Deusa M. Boaventura, especificamente, tem uma maior proximidade com os trabalhos
desenvolvidos por Gustavo N. Coelho, pois as publicações de ambos possuem um
recorte espacial e temporal voltado para a Cidade de Goiás do século XVIII, enquanto
Adriana M. Vaz de Oliveira concentra seus trabalhos de investigação e publicações
referentes à cidade de Pirenópolis do século XIX, também conhecida inicialmente
como Meia Ponte.

7

A referida pesquisadora possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de
Goiás (1986), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos (2001)
e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2007). Atualmente, é
professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC- GO) e Universidade Estadual
de Goiás (UEG). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da
Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: projeto arquitetônico, projeto e
arquitetura moderna. Atua também nos programas de mestrado em História e Planejamento Urbano e
Territorial da PUC GO. Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do
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2.2.1 A arquitetura colonial goiana - edifícios religiosos na Vila Boa de Goiás

Seguindo a proposta de um estudo historiográfico, partimos agora do trabalho
de dissertação da autora, A arquitetura Religiosa de Vila Boa de Goiás, em que ela
constrói, com a utilização de imagens, uma narrativa a respeito da influência da
arquitetura religiosa na organização do espaço urbano da Vila Boa de Goiás. Desse
modo, Boaventura retrata, por meio de relatos, alguns acontecimentos que também
marcaram a maneira como são construídas a produção de sentidos, através dos
modos de ver a arquitetura colonial goiana. Para isso, há um processo de mediação
recorrente entre as imagens utilizadas nesse contexto historiográfico.
Nesse sentido, conferimos que a arquitetura religiosa também ajuda a definir
a formação territorial urbana do século XVIII, e, a partir do Arraial de Sant´Anna, vem
se articulando em meio às condições de transformação do lugar, que se desdobrando
até a fundação da Vila Boa de Goiás. Em ambos os momentos dessa mudança entre
Arraial e Capitania, o edifício religioso, juntamente com outros elementos, contribuiu
de certo modo para uma desenvolvimento local e regional, nesse período.
Essas mudanças ocorreram m através de uma reordenação do território
colonial goiano, no contexto da Expansão Ultramarina8 em que vivia a Europa
setecentista. De certa forma, há de se reconhecer a importância do seu papel na
configuração das cidades no período colonial, particularidade que pode ser conferida
por elementos que articulam-se no entorno das igrejas, em consonância com outras
edificações representantes do poder. Constituindo a paisagem por diversos ângulos
de observação assim que direcionamos o olhar, a fim de identificar a arquitetura que
constitui os espaços desse território.
Por meio de um modo de ver a arquitetura existente no centro histórico da
cidade em estudo, conferimos que Boaventura organiza a sua dissertação em quatro
capítulos sobre a arquitetura religiosa na Vila Boa, porém em diferentes aspectos. No
primeiro, denominado A igreja e a cidade, ela traz relatos sobre a importância do
edifício religioso na formação do espaço urbano da cidade. Ao considerar o Arraial de

8

A expansão ultramarina Europeia deu início ao processo da Revolução Comercial, que caracterizou
os séculos XV, XVI e XVII. Através das Grandes Navegações, pela primeira vez na história o mundo
seria totalmente interligado. Somente então é possível falar-se em uma história em escala mundial.
Fonte: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=897
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Sant´Anna como marco inicial, Boaventura (2001, p.27) relata haver marcas de um
tradicional sistema de organização espacial, ao inferir que o edifício religioso foi o
principal elemento que orientou “a fundação de Vila Boa e introduziu novos conceitos
urbanísticos”. (BOAVENTURA, 2001, p.27).
Entre esses conceitos os elementos orientadores, podem ser conferidos a
praça, a casa de Câmara e Cadeia, por exemplo, os quais foram inovadores e também
norteadores na organização espacial da cidade no XVIII. Nesse período, “Portugal
forma um programa de fundação de cidades com novas práticas urbanísticas que
caracterizaram uma realidade extremamente complexa”. (BOAVENTURA, 2001,
p.31).
Logo, deduzimos que esse grau de complexidade deriva de uma política
expansionista que permitia outras experiências portuguesas, como a formação do
Arraial de Sant´Anna e a posterior fundação da Vila Boa de Goiás. As reformas de
1782, propostas por Cunha Menezes, também estão inseridas nos relatos da autora
como experiências de modificações e como modelo de concepções de reformas de
cidades. Isso nos permite construir um entendimento a partir de uma referência
temporal, considerando que o início da formação do Arraial de Sant`Anna ocorreu por
volta de 1727, e a fundação da Vila Boa e da Capitania de Goiás em 1749 (Coelho,
2001, p.156). Logo, cremos que foram mais de duas décadas para ocorrer uma
manutenção no espaço da cidade, embora tenha havido diferenças na implantação
da Vila Boa, em comparação com a antiga estrutura do Arraial de Sant´Anna desde
sua fundação, conforma a autora:
[...] as novas indicações para a implantação da Vila diferenciam-se
notoriamente da anterior estrutura do Arraial de Santana, formada, como se
viu, a partir de eixos definidos por ruas, largos e edificações religiosas que se
destacavam. O princípio de formação urbana já não foi mais o de pólos
lineares, mas o de marcação de uma praça central, onde deveriam ser
erguidos a Matriz de Santana e os edifícios institucionais representantes do
poder eclesiásticos e estatal (...) (BOAVENTURA, 2001, p.43)

Dessa forma podemos conferir, a partir da afirmação de Boaventura que, com
a fundação da Vila Boa e, consequentemente, da Capitania de Goiás, confirmam-se
uma aplicação de intervenções no espaço da cidade com noções de regularidade.
Assim, estabeleceu-se um conjunto de definições, considerando com certa ênfase
as edificações religiosas que se destacavam a partir de eixos entre ruas e largos já
existentes, conforme é mostrado na imagem que segue.
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Figura nº 11: Palácio Conde dos Arcos e Igreja Matriz de Sant´Anna – Cidade de Goiás
Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

No caso da imagem acima, a Igreja Matriz de Sant´Anna está situada ao lado
do Palácio Conde dos Arcos, edifício que, desde então, simboliza o poder do estado.
Ambas as construções estão situadas de frente para a praça do Coreto, e adjacentes
à rua Moretti Foggia, que sempre foi um dos eixos principais de fluxo em meio ao
centro histórico. Há, aí, uma caracterização de alguns lugares, que foram mudando a
Vila Boa de Goiás de forma conjunta, entre a igreja e a cidade, consolidando as
transformações e modificações em meio urbano. De toda forma, a prática do
urbanismo trouxe modificações na formação da cidade, com um conjunto de
procedimentos que paulatinamente substituiu as referências urbanas mais antigas no
cenário histórico do século XVIII.
Assim, podemos complementar que algumas dessas referências urbanas
podem também ser conferidas na figura anterior, pois tanto o Palácio quanto a Igreja
Matriz passaram por transformações ao longo do tempo. Outro momento discutido
pela autora compreende o capítulo intitulado O edifício da ordem social. Nesse
momento, Boaventura estuda a arquitetura a partir de certas particularidades da
construção das igrejas, que seguem orientações do Arcebispado da Bahia,
desconstruindo a ideia de que esses edifícios foram erguidos de forma aleatória, pois
havia, segundo ela, uma classificação em que eram avaliados pelo seu nível de
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importância e imponência. Isso ocorria a partir da marcação desses edifícios no
espaço urbano de Vila Boa. Hábito que “denunciava uma estrutura social hierárquica
e também excludente” (BOAVENTURA, 2001, p. 27).
Contudo, segundo a autora há considerações sobre esse período que vão
além da organização do espaço urbano, se baseando em condicionantes sociais e
institucionais, tanto de normas civis estatais quanto das eclesiásticas. Portanto, a
arquitetura que surge nesse período, de certa forma, representa parte do vínculo entre
a igreja e a coroa. É com essa relação social que podem ser conferidas às construções
de capelas e igrejas, que também foi estabelecida por uma condição hierárquica,
marcando o edifício religioso no espaço urbano. Sua relevância também foi assinalada
por seu grau de importância, mas também definida por suas dimensões, sua
imponência ou implantação, mas também era diferenciada por sítio. Assim era
regulada a estrutura social de Vila Boa. Essa ordem social como organização, agora
jurisdicionada ao Bispado do Rio de Janeiro, cria a Prelazia de Goiás, segundo a
autora. Com isso, a arquitetura foi controlada por um conjunto de normas, com
procedimentos específicos para a reforma de igrejas e escolhas de locais para edificálas. Em meio a essa organização social, nos Padroados, a forma de organizar-se era
representada por uma estrutura administrativa de distribuições setoriais, ligadas a
autoridades civis e religiosas, como os arcebispados, bispados, dioceses e paróquias.
Todas essas classificações que envolvem o edifício religioso podem ser consideradas
como peças centrais de organização social. Consequentemente, do mesmo modo,
havia também uma organização territorial, ocupada por grupos dinamizadores nos
núcleos urbanos importantes para a estrutura social da colônia. Boaventura relata a
importância desse grupos que encontravam-se em núcleos urbano, da seguinte
maneira
Em sua grande maioria, instituíram-se antes mesmo de possuírem seus
espaços religiosos, formando-se não apenas para a constituição de laços
fraternos e espirituais, mas também para cobrir necessidades materiais, o
que transformou a construção de capelas num meio de assegura
sobrevivência. (BOAVENTURA, 2001, p.57).

Diante dessas afirmações da autora, entendemos que a presença do edifício
religioso trazia para a região onde se instalava uma organização social baseada na
notoriedade desta no cenário colonial, o que beneficiava alguns grupos sociais,
devido às transformações territoriais que estas regiões recebiam. Essa notoriedade
também era uma forma de atrair possíveis mudanças diante de um tempo regado por
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muitas dificuldades e rusticidade para os que viveram nos núcleos urbanos do século
XVIII, em território colonial goiano. No

terceiro capítulo, Boaventura tece outros

relatos sobre mais particularidades do edifício religioso de teor construtivo, incluindo
nestes relatos formas de organização de trabalho dos construtores vilabelenses.
Foram importantes também

as contribuições que a classe de artesãos

proporcionou à produção da arquitetura do século XVIII em solo goiano. O resultado
do trabalho desses artistas pode ser conferido em alguma igreja da Vila Boa de
Goiás. De certo modo, algumas construções envolveram diversos profissionais como
mestres e artífices em decisões pontuais durante a execução e modificação de planos
arquitetônicos, conforme relata Boaventura (2001, p.71).
No caso da Matriz de Santana, por exemplo, uma variada gama de
profissionais, com diferentes modos de atuação, participou de sua construção
e interferiu na formação e natureza do seu espaço. A presença de desenhos
previamente elaborados assegurou a unidade da obra e contribuiu
invariavelmente para o seu resultado final. A compreensão dessas relações
e suas implicações no âmbito das construções religiosas de Vila Boa
permitem identificar melhor o caráter dessa arquitetura. (BOAVENTURA,
2001, p.71).

O caráter dessa produção arquitetônica do século XVIII interferiu e modificou
a natureza do espaço do próprio edifício, assim como seu entorno que atendia às
concepções da cultural colonial. Contudo as traças9 e os ricos fazem parte destas
concepções que contribuíam para o valor do resultado final do edifício construído. No
entanto, segundo Boaventura, (2001, p.85), “o único plano completo para edifício
religioso em Vila Boa, nos padrões de uma concepção eminentemente portuguesa, foi
o da Matriz de Sant’Anna“ (BOAVENTURA, 2001, p.57).
Embora apresentassem certo rigor entre as concepções pretendidas pelo
Governador da Capitania, outras igrejas não perderam a riqueza de detalhes, como
pode ser conferido na imagem que segue.

9

O significado de traça, na tradição espanhola, se refere a tipos de desenhos que estiveram
associados a um determinado fim, a execução de obras relacionados mais especificamente a
problemas técnicos construtivos (BOAVENTURA, 2001, p.57).

75

Figura nº 12: Igreja da Boa Morte – Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2016

Contudo, a imagem acima vem preencher o conteúdo dessa parte da
pesquisa, pelo simples fato de ser objeto de captura durante as caminhadas
exploratórias. E acordo com os relatos de Boaventura, as outras igrejas da cidade não
tinham planos ou desenhos como a Matriz de Sant´Anna, porém isso não quer dizer
que as demais tenham sido construídas sem orientações para os detalhes mais
sofisticados. No caso da igreja Nossa Senhora da Boa Morte, além de traças, houve
também a distinta participação de profissionais, como em outros casos de construções
de igrejas que, primeiramente, garantiram “a conformação geral do arcabouço do
edifício em plano octogonal que implicou em outras soluções, com inclinação de
retábulos próximo ao arco-cruzeiro” (BOAVENTRUA, 2001, p.86).
A autora também relata que, logo depois, novas soluções foram necessárias
para a execução do frontispício, interrompendo o espaço interno e fazendo dessa
experiência a junção de diferentes frentes de serviços com profissionais de distintas
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funções. Neste trabalho, distintos profissionais tornaram algumas construções de
edifícios religiosos mais ricas em detalhas, classificando-as por suas diferentes
concepções. Esse fato pode ser conferido quando comparamos a Igreja da Boa Morte
com as demais, na Vila Boa de Goiás. E por último, em Arquitetura: referências
tipológicas, já no quarto capítulo, Boaventura, mostra o diálogo entre a as igrejas de
Vila Boa e as de outras capitanias, dentre elas a de Minas Gerias e São Paulo,
tomando como exemplo a da Igreja Matriz de Sant´Anna, como uma tipologia de
igrejas com plantas retangulares, que se multiplicaram no período colonial. Segundo
a autora, as igrejas com plantas octogonais, eram mais comuns na metrópole, e raras
em território colonial.
Apesar da distância do litoral, segundo Boaventura (2001, p.27), a Capitania
de Goiás não se manteve tão isolada, pois, apesar da complexidade, os edifícios
religiosos foram reproduzidos com resultados próximos aos de Portugal. Assim, as
plantas de igrejas retangulares chegam ao Brasil Colônia e se estendem até o século
XVIII, alcançando então o território da “Vila Boa de Goiás, por tradição já consolidada
ou por influência direta da metrópole, como no caso de Matriz de Sant´Anna”.
(BOAVENTRUA, 2001, p.95).
Com essa lógica, a arquitetura portuguesa em Vila Boa e consequentemente:
No Brasil, boa parte das primeiras igrejas está associada, segundo John Bury,
a uma produção maneirista desenvolvida pelos jesuítas até 1759. A partir
dessa data, surgem os exemplares com formas barrocas apenas em talhas e
retábulos. Posteriormente, seguem os tipos mais dinâmicos, de tendência
erudita. Ressalva, no entanto, que a arquitetura mineira da primeira metade
do século XVIII aproxima-se de vertente mais autóctone de Portugal,
podendo-se sugerir o mesmo para o caso de Goiás. (BOAVENTRUA, 2001,
p.97)

Dessa maneira, a arquitetura religiosa se mostra nos edifícios de forma
autóctone de Portugal, com variadas concepções construtivas, conforme mostra a
imagem que segue.
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Figura: 13 Planos retangulares e elípticos de igrejas portuguesas e brasileiras.
Fonte: (BURY, John. A arquitetura e a arte no Brasil colonial. São Paulo Nobel, 1991)

Dessa maneira, a arquitetura religiosa dos séculos XVII e XVIII contribuiu para
a configuração das cidades coloniais brasileiras, que foram se organizando a partir
das articulações com o entorno, marcando a paisagem urbana. Desse modo,
podemos mencionar como exemplo as Igrejas Matriz de Sant´Anna, a Igreja do
Rosário e também o trecho que as interligam, mostrado pela imagem que segue.
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Figura: 14 Detalhe dos lugares da Matriz de Santana e da Igreja do Rosário
Fonte: (DELSON, Roberta Marx. Novas Vilas para o Brasil Colônia. Brasília: Ed. Alva-Ciord, 1997)

Diante das informações atribuídas a essa imagem, há uma demonstração
visual constituída de diversos elementos na superfície da imagem que nos diz algo.
Flusser (2002), de certa forma, caracterizam a influência da arquitetura religiosa na
formação da cidade colonial goiana. Nesse exemplo, a imagem acima, nos mostram
de uma maneira mais completa os pontos específicos, onde foram implantadas as
igrejas. Essa arquitetura pode ser conferida em localizações estratégicas como nos
Largos destinados a ela, conforme mostram os pontos 1 e 2 na imagem acima, nesse
caso, representado por duas das igrejas situadas no centro histórico da Vila Boa de
Goiás.
A imagem acima também representa algumas das ruas visitadas durante as
caminhadas de reconhecimento, que mostra um dos trechos que foram e ainda são
fundamentais para o desenvolvimento para o núcleo urbano, e também para as etapas
que envolvem os procedimentos metodológicos de investigação dessa pesquisa.
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2.2.2 - Imagens da política colonial de urbanização na Vila Boa de Goiás.

A pesquisadora em questão, discorre em sua tese outros assuntos sobre uma
tendência centralizadora da coroa portuguesa no século XVIII, nessa tendência, a
ocupação territorial das colônias portuguesas no Brasil, também foram contadas por
meio de imagens.
As descobertas e os registros de novos povoados, que resultaram em futuras
cidades, também são contados por imagens. Essa maneira de demonstração tem a
finalidade enriquecer de maneira visual, como Portugal atuou de forma pretenciosa na
região central brasileira, cuja finalidade, nesse momento era de expansão e
legitimação de seus territórios nessa vasta região central do país. Logo podemos
inferir que a referida autora, nos conduz a conhecer a política de expansão portuguesa
que surgiu a partir de uma necessidade de reconhecimento territorial que tinha
também a intenção de explorar e transportar recursos naturais, em meio ao sertão
goiano. Para isso, Portugal fez uso de imagens a partir de recursos da atividade de
cartografia que estiveram em crescente desenvolvimento ainda no século XVI.
Esses recursos de representação proporcionaram que os colonizadores
atingissem êxito frente aos desafios de desbravar os territórios do Brasil colonial.
Embora fossem imprecisas as imagens, produzidas pelas ciências cartográficas
mesmo sem precisão, foram de grande importância para o conhecimento do novo
território colonial. Onde o domínio da cartografia como imagem utilizada nas técnicas
de representação, foi importante também para agregar mais relatos e visualizações
sobre os novos espaços que constituíam as Capitanias, sobretudo a de Goiás.
Assim o avanço pretencioso da Coroa, sobre o território colonial na região
central do Brasil se deu de forma alinhada a implantação do tradicional urbanismo
português. Tais reproduções produziram visualidades que interpretaram as condições
reais da colônia e mostraram para a metrópole, informações locais sobre a paisagem,
relevo, as etnografias, entre outros tipos de manifestação que colaborassem para o
plano de avanço sobre o novo território.
Desse modo, as intensões dessa pesquisa são as observar as imagens
relacionadas à história regional nesse período, assim como os registros que essas
representam como o objetos utilizados durante os trabalhos investigativos. Pois
tratam-se de alguns mapas, entre outras visualidades dessa política de expansão que
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iniciaram como arraiais, núcleos urbanos, até chegarem as cidades que existem hoje.
Em certa medida, as informações visuais contidas nas
Boaventura

publicações de

associam-se às múltiplas possibilidades de estudos relacionados à

Cultura Visual, área associada ao campo de estudos culturais, de períodos históricos
específicos que são narrados a partir da utilização de imagens. Nesse caso, é exposto
o processo de formação de espaços territoriais e de cidades, de seus edifícios e suas
características, bem como de todo um acervo histórico e cultural.
Essas características

proporcionam visualidades passíveis de serem

pesquisadas por meio de uma particular iconografia, principalmente da Cidade de
Goiás e seu processo de formação. Desse modo, as informações contidas nesse
processo investigativo podem também trilhar os caminhos de estudos pela iconografia
encontrada nesse material consultado, mostrada

por meio de cartografias, da

arquitetura religiosa e nas representações sobre os aldeamentos. Seguindo essa
ótica, Boventura (2007) traz informações visuais fornecidas por artistas do século
XVIII e XIX que passaram por territórios goianos realizando trabalhos artísticos,
representando a paisagem natural, entre outros aspectos urbanos da época.
Há, portanto, reproduções imagéticas que, segundo Boaventura (2007), foram
realizadas por sertanistas, engenheiros militares e governadores de províncias que,
juntos, se responsabilizaram pela representação de imagens através de desenhos dos
territórios de maior interesse da coroa portuguesa. A respeito desse extenso domínio
territorial, e na busca por um reconhecimento mais amplo sobre o território goiano, a
coroa portuguesa também desenvolveu normas indigenistas.
Assim, de forma estratégica, incentivou a construção de aldeamentos desde
a metade do século XVIII, seguindo sempre uma tradição portuguesa de desenho
erudito retangular, Segundo Boaventura (2007), essas construções foram concebidas
com base em princípios matemáticos e geométricos, o que pode ser demonstrado na
figura que segue.
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Figura 15: Desenho em perspectiva do aldeamento de S. José de Mossâmedes
Fonte: Biblioteca Mario de Andrade – SP

Essa imagem mostra como se estruturava um Aldeamento 10, exemplificando
também o padrão colonial do urbanismo português implantado em território goiano.
Diante do modo de ver a referida imagem, notamos que tal implantação é delineada
por uma arquitetura como barreira de contenção. Essa pode ser uma das possíveis
analogias ao lançar os olhos sobre essa imagem, pois existem outras possibilidades
de considerar mais informações, a partir de um contato visual com imagens e outros
artefatos, por meio de seus valores referenciais. Nesse sentido, podemos nos ancorar
nas afirmações de Tourinho e Martins ao esclarecer que:
Quando vemos uma imagem, objeto ou artefato recorremos às
informações gerais e/ou ao conhecimento específico que possuímos.
Recorremos a hábitos, valores, referências e contextos para dar
sentido/significado ao que vemos. Cada indivíduo utiliza suas informações
{...} para estruturar e dar sentido às coisas que visualiza, valorizando-as
diferentemente, negociando seus significados de acordo com o contexto,
sua trajetória cultural e seus interesses. (TOURINHO; MARTINS, 2015,
p.138).

10

Diante do alto preço dos escravos, Portugal encontrou nos aldeamentos uma solução para suprir a
mão de obra necessária para a procura de jazidas auríferas. Sertanistas e missionários eram os
responsáveis pela busca, apreensão e condução de indígenas capturados aos aldeamentos. Essa
atividade teve a participação de ordem religiosa local. Na região de Goiás, a tribo Akroá era a mais
resistente (Boaventura, 2001, p.174-182).
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A imagem do aldeamento representado na figura acima existiu na região de
Mossâmedes e contém características arquitetônicas que induzem a um sentido que
registra fatos históricos utilizados também por Coelho (2013) em sua publicação mais
recente, assim como por Boaventura (2001). Ambos fazem referências análogas ao
formato dessa geométrico dessa arquitetura, típico das construções do período
colonial.
As informações que utilizamos para o desenvolvimento de um modo de ver e
de dar sentido ao que vemos, sobretudo por meio de um processo de mediação,
também são contempladas pela figura anterior. Assim, a imagem em questão retrata
uma arquitetura com função bem específica, evidenciando uma determinada trajetória
cultural de significados, por hora comprovada também pelo poder e controle
minerador. Entre outas informações, os relatos de Boaventura (2007) sobre os
processos de ocupação do território colonial falam de

uma grande dificuldade

financeira que vivia a coroa portuguesa. Os principais motivos de tais dificuldades
foram

baixo preço do açúcar no mercado internacional e a perda de uma grande

parte de suas colônias no Oriente. Segundo a autora, a medida tomada para sua
recuperação financeira foi a execução de um pretencioso plano sobre o território
brasileiro, colocado no centro das intenções de expansão de seus domínios. A
respeito disso, ela considera nos esclarece que:
Diante desse quadro, a metrópole se viu obrigada a rever toda a sua
estratégia anterior de ocupação em relação ao Brasil. Para tanto,
incentivou ações de exploração de áreas não conhecidas, que envolveram
expansões territoriais além do meridiano de Tordesilhas; criou o conselho
Ultramarino, responsável pela elaboração e execução dessas novas
orientações; contratou técnicos especializados para mapear regiões
ignotas; descentralizou a economia e a administração das terras
americanas e diminui os poderes dos donatários que foram sendo
extinguidos gradativamente até alcançar o período pombalino, quando
houve a supressão de todas as capitanias particulares remanescentes e
criação de outras, governadas por funcionários do rei. (BOAVENTURA,
2001, p.25)

Com base em uma ação de exploração, conforme afirma a Boaventrua,
Portugal estabeleceu uma política ousada cuja finalidade era o maior controle possível
sobre o território brasileiro. Essa ação fez surgir propostas embrionárias de cidades
por meio da urbanização do território goiano, como foi demonstrado. De certo modo,
mostram também as dificuldades nas atividades de catalogação cartográfica, a fim de
manter os planos posteriores de exploração e o maior controle territorial possível. Os
planos que envolviam certos serviços de transporte também eram outro desafio a
ser encarado, conforme mostram algumas imagens de Boaventura, no decorrer dessa
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pesquisa. Em vista disso, nenhuma das dificuldades impostas pela época impediram
a descoberta de terras onde se concentraram as atividades de exploração de ouro.
No caso de Goiás, essa região de descobertas era conhecida como Mina dos
Goyazes, conforme mostra Boaventura (2007), que logo tornou-se Capitania de
Goyaz. A figura abaixo mostra como se distribui pelo território goiano o sistema de
capitanias.

Figura: 16 Os Arraiais da Capitania de Goiás.
Fonte: TEIXEIRA NETO, Antônio in: Palacin, Luís GARCIA Leônidas Franco: AMADO, Janaina.
História de Goiás em Documentos: Colônia. Goiânia: UFG, 1995, p.44

A figura acima pode ser entendida como um dado sobre a consolidação das
políticas de expansão da metrópole sobre a colônia, com o registro de Arraiais com
extração de ouro, e os caminhos por onde se comunicavam na Capitania de Goyaz.
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Ela também demonstra informações sobre a localização de onde estariam os núcleos
urbanos, vilas, e os limites geográficos dessa Capitania.
Devemos enfatizar que a imagem como ilustração do texto também mostra
na geografia colonial que a divisão se fazia por capitanias e, depois, em províncias e
não por estados como é hoje. Dessa forma, Boaventura (2007) demonstra essa
divisão geográfica colonial no seu material de pesquisa ao diferenciar na imagem, por
duas cores, essas informações . Uma mostra toda a extensão da capitania em cinza.
A cor branca, mais centralizada, seria a extensão do território do estado de Goiás
atualmente. O referido mapa ainda demonstra as outras capitanias vizinhas à de
Goyaz, como as Capitanias de São Paulo, Capitania de Minas Gerais, Capitania do
Mato Grosso, Grão-Pará e Capitania do Maranhão. No mapa da Capitania de Goyaz,
conforme expõe Boaventura (2007), com toda sua extensão territorial, apresenta uma
interligação por meio de uma bacia hidrográfica que permitia as navegações dos
bandeirantes e disponibilizava mais de uma possibilidade de caminho diante das
necessidades de deslocamento do período colonial.
Sobre essa extensão geográfica navegável, Boaventura descreve e também
denomina em sua tese como “A identificação do território”, relatando as características
físico-territoriais do território goiano e além de seus limites:
Com relevo de planalto, revestido de cerrado, ele é recortado pelos rios das
três grandes bacias brasileiras – Tocantins – Amazônico, Paranaíba e
Sanfranciscanna destacando-se os rios Araguaia e Tocantins, para a primeira
bacia, e os Paranaíba e Araguaia ou Grande, como era denominado no
século XVIII, para a segunda. Esse último rio possui a particularidade de
conter a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal, conhecida nos anos
coloniais por Ilha de Santana. Seus afluentes mais significativos da margem
direita são: o Rio Vermelho, que corre a cidade de Goiás, a antiga capital; os
rios Claro e Pilões, abundantes em diamante nos anos setecentistas; e o Rio
Crixás, em cujas proximidades viviam tribos indígenas posteriormente
dizimadas por colonizadores. À sua esquerda destacam os rios Barreiras,
Cristalino e das Mortes. Com o Paranaíba o Araguaia constituía, no século
XVIII, um dos caminhos fluviais mais transitados pelos bandeirantes que
buscavam as riquezas da região. (BOAVENTURA, 2007, p.35)

Toda a extensão navegável por vias fluviais é relatada por Boaventura (2007),
sendo possível conferir na citação acima que os rios permitiam esse deslocamento
por boa parte do território goiano. Logo, os mapas contidos nessa pesquisa
enriquecem a argumentação teórica e contextual da autora, permitindo, assim, uma
aproximação com as práticas de pesquisa em Cultura Visual, por tratar de imagens
com fonte de construção de narrativas, mesmo que sobre uma informação
cartográfica, sobre o território colonial goiano. Desse modo, Flores (2010) descreve
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que os estudos em Cultura Visual é “uma figura narrativa de repetição que assume
uma forma muito específica em nosso tempo, mas que parece ser disponível, em sua
forma esquemática, em uma variedade incontável de circunstâncias” ( MITCHEL apud
FLORES, 2010, p. 277). Essa variedade pode ser identificada a partir de imagens
cartográficas, também na figura abaixo.

Figura: 17 Mapa da Capitania de Goyaz e sertão entre os Rios Maranhão e Tocantins
Fonte: BNRJ, código 1033413 dimensões 4673x3287

Essa imagem amplia as possibilidades de visualidades a respeito das áreas
navegáveis da Capitania de Goyaz onde há uma representação imagética das
características do terreno que seria de boa parte da Capitania. Como já havíamos
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comentado, apesar de serem imprecisas, as informações contidas nesse modo de
representação foram de muita importância para conhecimento do território colonial.
Um exemplo do nível de detalhe por ele apresentado está na forma como aparecem
as indicações do relevo existente na região, representadas no mapa por informações
que vão além dos leitos dos rios não navegáveis, por parte da extensão da bacia
hidrográfica, que corta a região de boa parte dos atuais estados de Goiás e Tocantins.
Portanto, compreendemos que essa imagem possibilita realizar analogias se
considerarmos as afirmações feitas por Víllem Flusser (2002), para quem a imagem
é uma “superfície significativa na qual as ideias se inter-relacionam magicamente”
(FLUSSER, 2002, p.78). Desse modo, podemos criar entendimentos sobre todo o
comportamento de um período histórico, a partir das seguintes questões: De que
maneira as navegações foram realizadas entre os leitos desses rios nos séculos
coloniais? Com quais equipamentos de navegação? Quais eram as dificuldades para
tal atividade exploratória?
No entanto, reler as afirmações de Flusser (2002) e mirar novamente a
imagem, dando conta de toda essa extensão territorial, é um ato que aciona a
memória, o imaginário e a construção de entendimentos, ao considerar que, nesses
trechos, a topografia é definidora do relevo, o qual, por sua vez, define o sentidos
navegáveis dos rios. Então, como fizeram os desbravadores para se deslocarem de
uma região para outra? Havia um controle exato sobre as direções a serem tomadas?
Como a cartografia conseguia realizar uma visada sobre a técnica de Voo de
Pássaro11, uma vez que era esse o recurso utilizado para representar vistas
superiores nesse período?
Essas são algumas das reações do imaginário diante das imagens
trabalhadas por Boaventura (2007), que geram reflexões muito curiosas,
considerando que essas atividades relativas aos desbravamentos ocorriam no sertão,
em regiões muito hostis. Assim, a pesquisadora consegue gerar no observador outras
indagações relacionadas às estratégias de representações cartográficas dos novos
registros sobre os territórios da Capitania de Goyaz, sobretudo nos anos de 1777 e
1778. Então, apenas pequenas áreas dos sertões e florestas eram acessíveis pela
prática da navegabilidade dos rios que os cortavam.
11

THÜRLEMANN, Felix. Olhar como os pássaros. Sobre a estrutura de enunciação de um tipo de
mapa cartográfico. Revista Galáxia, São Paulo, n. 22, p. 118-132, dez. 2011.
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As marcações referentes aos novos registros enunciam as distâncias entre os
povoados, processo que, segundo a autora, teria a finalidade de facilitar a
administração de um território muito extenso. Tratava-se de uma proposta do
governador da Capitania de Goiás, um programa regional de povoamento e controle
territorial, com a criação de novos polos urbanos que se somariam à rede de
Capitanias, integrando-as aos arraiais e aldeamentos, mostrado na imagem abaixo.

Figura 18: Mapas dos Registros
Fonte: ROCHA, Leandro Mendes (org.) Atlas histórico: Goiás Précolonial. Goiânia: CECAB, 2001, p.52

De acordo com Boaventura (2007), a mencionada integração contava com os
caminhos já trilhados, entrelaçados por vias terrestres e fluviais em uma nova
estrutura que articularia as distâncias entre as regiões sul e norte da Capitania para
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torná-las também independentes e autônomas economicamente.
Os seus pontos específicos no território da Capitania podem ser conferidos no
mapa representado pela figura anterior onde há informações sobre a localização e o
nome dos novos registros no território da Capitania de Goyaz. Há também um
destaque para a localização da Vila Boa. Embora a autora mencione que há, nesse
período, trajetos por vias fluviais e terrestres. Nessa imagem, são apresentados
somente os recursos hídricos como forma de deslocamento.
Outra informação, destacada por Boaventura (2007) envolve os planos
maiores de navegação, justificando a construção de uma fortaleza às margens do rio
Tocantins. Uma de suas funções seria a de garantir a autonomia comercial através
do controle sobre os deslocamentos de comerciantes registrados com a conveniência
de segurança durante o transporte. A planta da Fortaleza Nossa Senhora de Nazareth,
representada pela figura que segue, mostra a dimensão das políticas préestabelecidas pela Coroa e seus esforços para a exploração do território goiano no
século XVIII. No entanto o entendimento desse cenário está em consonância com as
perspectivas dos estudos defendidas por Knauss (2008), que propõem como deveria
ser o contato visual com tais imagens que compõem a historiografia em consonância
com a Cultura Visual em partes, como segue descritos a baixo:
Nessa perspectiva abrangente da cultura visual, importa, sobretudo, não
tomar a visão como dado natural e questionar a universalidade da
experiência visual. Trata-se de abandonar a centralidade da categoria de
visão e admitir a especificidade cultural da visualidade para caracterizar
transformações históricas da visualidade e contextualizar a visão (JAY,
1996). Segundo Martin Jay, o advento da cultura visual decorre do fato de
que não podemos mais separar os objetos visuais de seu contexto
(DIKOVITSKAYA, 2005; JAY, 2002). A dívida da cultura visual com os
estudos culturais contagia. (KNAUSS, 2008, p.155)

Dentro da concepção de como devem ser consideradas as imagens
defendida por Knauss (2008), sobretudo no campo de estudos em Cultura Visual, é
possível identificar, nas imagens utilizadas por Boaventura (2007), o entendimento de
que podem haver outros desdobramentos sobre o que se vê em algumas figuras da
sua pesquisa como a Fortaleza de Nossa S. Nazareth. Segue a imagem que
representa a referida fortaleza que dever ser observada em uma conexão de sentidos
atribuídas a citação acima.
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Figura nº 19: Fortaleza N. Senhora de Nazareth
Fonte: REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil colonial. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.

Os caminhos fluviais a que se refere Boaventura (2007) podem servir de
amostra para os diferentes dados historiográficos identificados como fonte ou objeto
visual. Talvez, a maior oportunidade desse entendimento, desse modo de ver,
ocorreria por meio de aspectos míticos, encontrados nessa tese, pois imagens com
estas características despertam pensamentos em que, meio por meio de uma visão,
não se toma a imagem simplesmente como um dado natural.

As

imagens

que

ilustram o trabalho de Boaventura (2007) atraem os olhos de quem as observa, tanto
por suas abordagens temáticas, quanto pela maneira como são representadas com o
imagens produtoras de sentidos. Quanto à forma de apresentação, há outras fontes
visuais que são provenientes das técnicas de reprodução mais recentes. Há outras
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que foram concebidas no momento em que as práticas cartográficas estavam ainda
começando, como as que ocorreram no século XVI.

Portanto, é a partir desta

forma de representação do século XVI que Boaventura (2007) conduz o observador à
visualidades sobre o que seria mítico e imaginário:
Esse mito inicia-se a partir da clara aceitação lusa da existência do extenso
território americano compreendido entre as bacias fluviais Platina e
Amazônica, e representado, em alguns mapas dos tempos iniciais da história
colonial, como uma grande unidade contínua destinada à expansão dos
domínios portugueses, conforme afirma Jaime Cortesão. Só a partir de 1559,
com o desenho de André Homem, essa imaginária extensão foi por vezes
subdividida em várias ilhas, sempre envolvidas pelas bacias e nascendo de
um imenso lago. É nesse registro cartográfico que aparecem as nascentes
de importantes rios, como o Tocantins, o Paraguai e o Paraná, esse último
comunicando-se ainda com o Paranaíba e o São Francisco, configurando a
ampla rede de acessos à região mítica. (BOAVENTURA, 2001, p.39).

Dessa forma, a pesquisadora descreve o mítico em meio a uma ampla
extensão territorial, a partir do domínio e expansão sobre território servido por uma
importante rede de bacias fluviais, representadas em mapas da época. É salutar levar
em consideração que as produções de imagens que orientavam os ideais de buscas
sobre as terras do novo território foram regadas por histórias como a citação acima.
Nesse contexto, predominavam um grande entusiasmo e o pretexto de
explicações fantásticas a respeito da possível existência de locais paradisíacos,
distantes da costa brasileira, cheios de tesouros entre outros contos folclóricos,
inclusive. Essas histórias orientaram as primeiras incursões ao inóspito sertão que era
parte do território goiano. Dentro da esfera do mítico e do imaginário que levou a
alguns dos princípios de reconhecimento da região de Goiás, de acordo com
Boaventura (2007), esperava-se encontrar metais preciosos, como ouro e prata, além
de valiosos diamantes, semelhante a um Eldorado12.
Embora as informações contidas nesses mapas tivessem sido levantadas por
métodos mais antigos, elas trouxeram aos interessados dados informativos
importantes para o avanço sobre o território colonial em terras goianas. Por isso, esses
mitos presentes no século XVI, em certa medida, alimentaram os métodos de
representações cartográficas entre os séculos coloniais irrigando a produção de

12

Sérgio Buarque de Holanda alerta que a origem do Eldorado se deu com a conquista de Quito por
Sebástian de Benalcazar, em 1533, a partir do ritual de um chefe indígena que mergulhava todas as
manhãs numa lagoa com todo o corpo coberto com ouro em pó. No século posterior, segundo a crônica
Histórica de la Nueva Granada (1636), de Juan Rodriguez Freyle, ritual semelhante era visto em regiões
colombianas, com índios de corpo untados com terra argilosa e empoados com ouro moído.
(BOAVENTURA, 2002, p.38).
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sentidos e as, possibilidades de trabalhar as imagens produzidas por essa
historiografia, a fim de compor o conteúdo da pesquisa em curso. Essa característica
cartográfica de representação contribuiu muito para o entendimento da metrópole
sobre a situação em que se encontravam as diferentes regiões de todo o território da
Capitania de Goyaz. Esse fato permitiu tomar decisões mais adequadas e estratégicas
para garantir as políticas de avanço e do domínio da coroa portuguesa sobre as novas
descobertas, além de obter melhores condições de informações para os avanços
realizados posteriormente.
Outra produção imagética que pode ser atribuída às visualidades desse
período colonial, e que também gerou imagens como as apresentadas nas produções
cartográficas dessa tese, foram as Prelazias e os Bispados. Embora houvesse grande
concentração de poder nesses dois sistemas, o processo de urbanização português
teve sua expansão calcada nesses sistemas sob a conduta do estado. Mas o que
foram esses sistemas? E como se desdobram em uma proposta para o urbano? Ou,
como estes sistemas produziram imagens a ponto de serem postas como algo que
venha gerar produção de sentidos? Essas informações, juntas, permearam um
comportamento cultural de toda uma movimentação social dos séculos coloniais entre
uma cultura de metrópole europeia hegemônica e outra da colônia e suas respectivas
condições.
Acreditamos que todas essas considerações podem desenvolver sentidos que
agreguem conteúdo a essa pesquisa, à luz dos estudos em Cultura Visual, por
mostrarem uma relação entre textos e imagens. E o que esta relação representou para
uma transformação cultural, política e social para uma região erma, em um período
de difícil condições de desenvolvimento? Essas indagações foram mostrando
condições de entende-las ao longo dos registros historiográficos aqui utilizados,
evidenciando como os países europeus avançaram sobre os territórios coloniais em
uma avassaladora busca por riquezas. Tais fatos, mostrados por Boaventura (2007),
geraram relatos que são contados e registrados por imagens sobre os interesses
econômicos estabelecidos a partir das relações de poder entre dominantes e
dominados.
Conforme descrito, há, então, a imposição de uma estrutura cultural préestabelecida de forma hierárquica, segundo a já mencionada política expansionista
que colocou Vila Boa entre as cidades coloniais de interesses geopolíticos a partir das
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descobertas auríferas em seu território. Por isso, estavam sob constantes
averiguações da Capitania de São Paulo e do possível avanço dos espanhóis sobre
a linha do tratado de Tordesilhas.
A figura 20, demonstra outras práticas de controle territorial, também impostas
como estratégias de domínio português sobre as regiões de exploração auríferas,
mas, dessa vez, de forma conjunta, diretamente ligada à igreja. Nessa figura
encontrada no material de pesquisa de Boaventura (2007), existem informações sobre
o Bispado do Gran-Pará, como, por exemplo, a posse do doutor Caetano da Costa
Matoso, em meados de 1749, enquanto governador de Ouro Preto (BOAVENTURA,
2001, p.146). Contudo, como pode ser conferido logo abaixo, a dimensão dos
Bispados e suas possíveis prelazias, também como estratégias de domínio, de um
sistema utilizado pelas políticas expansionistas de Portugal, com apoio e o total
interesse da igreja, pelas extensas áreas ainda inexploradas.

Figura 20: Mapa do Bispado do Gran-Pará.
Fonte: MATOSO, Caetano da Costa. Códice Costa Matoso [...]
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Essa imagem, também ilustra o trabalho da autora no que se refere a um
sistema da igreja sobre um Bispado. Como ocorrências imagéticas, somos
direcionados a ver como foram se instalando as freguesias. De certa forma, deu-se
início ao processo de ocupação e urbanização de algumas localidades esquecidas em
meio aos sertões goiano. Conforme a referida imagem, é possível conferir uma
considerável extensão territorial, em que a autora enfatiza como uma das maneiras
pelas quais se iniciou a ocupação de regiões mais distantes dos centros de decisões
das colônias. Conforme foi descrito, o poder da Coroa e a anuência da igreja foram
fundamentais para esse processo de avanço do domínio português sobre o território
colonial da região central do Brasil, bem como sobre as demais regiões do território
brasileiro. Logo, com o sistema de organizações de paróquias, e os sistemas de
Prelazias e dos Bispados, iniciava o processo de reconhecimento de territórios, sem
qualquer tipo de ocupação colonial, pois eram afastados de tudo.
De certa forma, nos certificamos, ao longo dessa pesquisa, que as condições
de estruturação, pelo menos iniciais, de algumas cidades, se deram pelo sistema de
Bispados e Prelazias. Com esse fato, iniciou-se um processo, mesmo que
embrionário, de relações sociais contempladas por Campos (2013), que analisou
eventos relativos a esses, à luz da Cultura Visual, argumentando que “a Cultura Visual
está essencialmente relacionada com as relações social, cultural e historicamente
forjadas que se firmam no âmbito do visível e da visualidade” (CAMPOS, 2013, p.5).
Ao tecer essas considerações, Campos (2013) proporciona uma produção de
sentidos que ramifica-se por outras áreas de conhecimento, ora científicas, ora
intuitivas e do imaginário, assim que retornamos o olhar sobre a imagem novamente.
Essa ação produz outra possível analogia frente à referida imagem, por exemplo,
quando nos referimos aos limites dos corpos humanos, diante de tantas barreiras
geográficas naturais, enfrentadas em nome do desenvolvimento Setecentista.
Essas dificuldades eram enfrentadas pelos desbravadores em busca de êxito
que justificassem essa política de conquistas sobre o território colonial. A escassez de
mão de obra e a busca por metais preciosos também justificaram a árdua função do
trabalho dos Bandeirantes. O pesquisador, Nasr Chaul (2010) relata sobre as buscas
em território goiano da seguinte maneira:
A procura de índios e os indícios de existência de ouro em Goiás fizeram
com que inúmeras bandeiras penetrassem em terras goianas em busca
da ambicionada mão de obra e da potencial riqueza. De Sebastião
Marinho, quando penetrou nas cercanias das nascentes do Rio Tocantins
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em 1592, a Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, os índios e o ouro
de Goiás despertavam ambições e atraíram os bandeirantes e sertanistas
que desbravaram esse território hostil e selvagem. (CHAUL, 2010, p.33).

O que podemos entender sobre essa passagem de enfrentamentos e sobre
os desafios vencidos pelos desbravadores desse território selvagem, em uma região
inóspita, porém de muitas riquezas, é que essa atitude proporcionou tanto uma
imposição eurocêntrica, quanto uma desconsideração de quase tudo que já existia no
território goiano, antes das descobertas de ouro. Por meio dessa imposição de quem
vem de fora, todas as questões culturais que existiam antes da chegada dos
colonizadores foram desconsideradas. A igreja também contribuiu para esse
processo, desempenhando, conjuntamente com a coroa, mudanças territoriais,
registradas na historiografia, tanto nas construções coloniais, quando no urbanismo
que ordenou os espaços das cidades do século XVIII.
Desse modo, os edifícios oficiais, residenciais e também os edifícios religiosos
estão presentes nos estudos de Coelho e Boaventura, compondo um recorte espacial
mostrado pela figura que segue.

Figura 21: Vila Boa vista por W. J. Burchel em 1823
Fonte: Biblioteca de Johannesburg, publicada em: O Brasil do primeiro reinado visto pelo botânico
William John Burchell, 1825/1829 (Ferrez, 1981)

Embora essa imagem seja utilizada nos trabalhos de ambos os
pesquisadores, é na publicação de Coelho (2013), que ela apresenta maior nitidez.
Assim, ao utilizá-la, encontramos relados desse pesquisador sobre algumas
considerações que seguem a respeito dessa figura:
Datado de 12 de maio de 1828, apresenta de forma centralizada os três
principais edifícios desse largo, que foi no início da colonização o principal
centro do Arraial de Bartolomeu Bueno. Apresenta esse desenho o edifício
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do Palácio, ladeado pelas igrejas Matriz e Boa Morte em bom estado de
conservação, em contraste com as edificações residenciais não tão
preservadas como aquelas. Ao analisar os edifícios existentes no
desenho, é possível observar que a maioria deles existe ainda hoje da
maneira como foram vistos por Burchell. (COELHO, 2013, p.46-50).

Assim como na figura acima, Coelho (2013) evidencia uma junção dos
edifícios de maior importância em um mesmo local, fazendo desse lugar um ponto de
convergência entre o estado e a igreja. Já Boaventura (2007) se refere a esta mesma
imagem por meio de analogias semelhantes, embora relate haver um crescimento da
solicitação de mais espaços religiosos. Tais exigências, segundo a autora, partiam de
associações religiosas cuja finalidade era a de comportar mais atividades relativas às
práticas da religião, justificadas pelo crescente número de habitantes da cidade que
se dedicavam aos afazeres de cunho religioso. Assim sendo, Boaventura (2007)
esclarece:
Para além dos interesses de ocupação territorial, a construção da matriz
de Santana, iniciada logo após uma petição dos irmãos de São Miguel e
Almas feita a Câmara de Vila Boa, procurava atender tais necessidades.
Com o argumento de que eram os fundadores do arraial e que as
despesas seriam cobertas pelas doações dos fiéis, justificavam tal
solicitação. Posteriormente, tudo foi registrado em ata das sessões da
Câmara. (BOAVENTURA, 2007, p.157)

Com estas palavras, Boaventura (2007) discorre a respeito do poder que a
igreja exercia sobre as pessoas desde o Arraial de Sant´Anna, e como esse costume
foi fundamental para a formação do espaço edificado da cidade.
Essa ação conjunta vai consolidar a ideia embrionária de povoamento nos
sertões de Goiás, o que também gerou uma intrínseca disputa por poder
e espaço, pois no mundo colonial havia relações entre a Igreja e o Estado
que foram representadas por um conjunto de direitos e obrigações. Esse
fato direcionou a administração do território para estes dois vetores de
forças concordantes, a Coroa e a Igreja, que se resumiam em interesses
individuais sobre um mesmo território.

Tal disputa, mesmo com funções bem divididas, gerava para esse modelo de
administração do território certo desequilíbrio, pois as contradições entre esses dois
poderes que determinavam o futuro das decisões sobre o avanço territorial da
Capitania, apresentavam interesses próprios e individualistas.
A respeito do que eram e como as Prelazias e os Bispados funcionavam,
Boaventura (2007), afirma:
A formação territorial da Capitania de Goiás esteve também diretamente
relacionada à vigência do padroado no Brasil, iniciado nos primórdios da
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colônia e vingando até a proclamação da República. Caracterizado por um
complexo e imbricado vínculo entre a Igreja e o Estado, esta foi a
conjuntura do Setecentos à época das conquistas do interior do Brasil,
quando se decidiu pela criação de mais circunscrições eclesiásticas: os
bispados, com igrejas elevadas à condição de catedral; e as prelazias,
diferentemente da primeira, com a mudança de capelas para matrizes.
Estas seriam regidas por um bispo in partibus, que, embora tivesse
poderes de jurisdição sobre as prelazias, tanto internas como
externamente, não poderiam administrar os sacramentos de ordem.
(BOAVENTURA, 2001, p.137).

Referente a essa administração religiosa que de certa forma também
beneficiava os poderes do Estado com o regime de padroado, era permitido aos
monarcas estabelecer diretrizes de como seriam as maneiras de estruturação das
colônias. A finalidade era de impor nas capitanias, de certa forma, atividades de
fiscalização de impostos arrecadados e, com esses recursos, fundar novas cidades e
construir edifícios religiosos. Uma vez descritas as atividades dos monarcas, cabe
lembrar que a Igreja ficou com a responsabilidade de aplicação de normas referentes
às construções dos edifício religiosos e à propagação dos dogmas cristãos pelos
territórios das colônias.
Administrativamente,

a

igreja

se

organizava

em

paróquias

como

circunscrições, segundo Boaventura (2007), como forma de organizar os seus limites
internos. Esses limites eram definidos por territórios eclesiásticos de referência do
povo, associados a um determinado edifício religioso. Algumas atuavam com a
importância de um distrito, assim Boaventura mostra que a distribuição de poderes
estabelecidos pela igreja, porém acompanhado de perto pelo estado, poderia dar a
alguns arraiais status de paróquias ou freguesias, processo que, contudo, era
estabelecido através do reconhecimento baseado na institucionalização do Estado e
da concordância da Igreja.
Segundo a referida autora, essa classificação ocorria somente em povoados
de regiões mais habitadas, o mesmo não ocorria por meio de justificativas de divisão
de terras ou por serem regiões despovoadas ou desconhecidas. Esse fato determinou
a condição para a formação das dioceses e das prelazias. Diante desses acordos
entre Igreja e Estado, e a partir de sua silenciosa disputa por espaço e poder, o
território colonial foi se estruturando, levando alguns Arraiais a condições de núcleos
urbanos até chegar à fundação de cidades, mas sempre irrigadas por tensões
representadas pelos interesses de exploração aurífera. E alimentado por esses
interesses, foram se formando alguns outros núcleos pela extensão do território
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colonial, em meio a acordos de poder sobre o espaço, entre governo local e a igreja,
conforme pode ser vistos na figura que segue.

Figura 22: Arcebispado e bispado da colônia no século XVIII
Fonte: ROCHA, L. M. Atlas de Goiás pré-colonial e colonial. Goiânia: CECAB Editora, 2001, p.64.

A respeito da referida imagem acima, Boaventura (2007) evidencia as divisões
de Bispados e Arcebispados, distribuídos por todo o território sacramentando os
domínios da igreja por sobre todo o território brasileiro, assim como as suas
subcircunscrições delimitadas conforme as convenções demonstradas na legenda da
mesma imagem. Desta forma, toda a costa brasileira foi envolvida pelo avanço para
o interior do território, fato que marcou

a ampliação do poder religioso, em um

momento de preocupação geopolítica.
Neste sentido, esses avanços expansionistas que rondavam o período
colonial, geravam certa inquietação, pois era necessário manter em toda essa
extensão uma assistência espiritual aos que habitavam os novos territórios, sendo
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oportuno para Portugal expor juntamente com a igreja sua tendenciosa estratégia de
poder com “o surgimento de novas catedrais em espaços de mineração e de soberania
ainda não definida, por serem consideradas elementos de afirmação de suas posses
e colonizações”. (BOAVENTURA, 2007, p.139). Desse modo, o território goiano sofreu
modificações profundas desde a chegada dos colonizadores, pois tanto a Igreja
quanto a Coroa eram

os representantes dessas transformações, embalados pela

corrida em busca de riquezas. A permanência dos colonizadores sobre o território
conduziu a uma consolidação dessas mudanças, tanto físico-territoriais

quanto

culturais. Tais intervenções fizeram nascer as cidades, povoaram e preencheram os
vazios que existiam no imenso sertão goiano, inclusive com a criação das capitanias,
embora tenham dizimado, de certo modo, o potencial cultural já existente antes de
sua chegada. Alguns desses vestígios podem ser consultados em outros documentos
historiográficos, inclusive através de imagens. Eles contam parte dessa história que
ativa o imaginário, os processos cognitivos e geram produção de sentidos, através
dos modos de ver, sobretudo a partir de imagens sobre a arquitetura existente nas
cidades históricas. Podemos então nos ancorar nas afirmações de Garcia (2010)
quando o mesmo menciona as criações dos lugares modificados, inclusive
culturalmente, em regiões coloniais, como no território goiano. Dessa maneira ele
afirma que:
Os lugares, as regiões, são criações. No caso da província de Goiás,
esses espaços são criações em dois sentidos. Num sentido, as culturas e
as referências foram criadas pelos homens do lugar. No outro, esses
lugares foram representados pelos homens de fora, a partir de imagens
construídas pelo olhar direto ou não, influenciadas por representações
preconcebidas – alojadas no acervo do imaginário. (GARCIA, 2010, p.82)

Em ambos os sentidos apresentados por Garcia (2010), as intervenções
transformadoras provocadas pelo homem de fora podem ser identificadas por
imagens construídas pelo olhar, principalmente as que se referem ao período colonial.
Dessa forma, construímos essa narrativa a partir das intervenções ocorridas nesse
lugar em estudo, provocadas pelo urbanismo português, presentes nas informações
também visuais, que vão desde as cartografias até as representações da arquitetura
colonial. De certo modo, as edificações mostram como foram preenchidos os espaços
nas cidades em estudo. Em uma escala maior, os mapas, utilizados no trabalho de
Boaventura (2007), também exemplificam a

magnitude de um plano de

transformações, mostrado por meio de aspectos intrínsecos dessa pesquisa, da
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historiografia em curso e também do que dizem as imagens das cartografias e da
arquitetura. Todo esse conjunto imagético nos mostram uma maneira de ver a história
acontecer através de fontes visuais que dizem um pouco a respeito dos núcleos
urbanos e de um processo de urbanização, por vezes, necessário para o
desenvolvimento regional. Porém, entendemos que poderia ter sido implantado, sobre
outro regime que não o de exploração e que baseou-se em mão de obra escrava e na
desconsideração de outras culturas que já existiam em solo goiano.
Todas as informações encontradas no material historiográfico de Boaventura
(2007) contribuíram de maneira relevante para a construção de entendimentos sobre
o processo de formação das cidades históricas goianas. Onde a autora consegue
imprimir, junto ao observador, a compreensão de uma mentalidade histórica, com
seus principais elementos de transformação do espaço do território da colônia, a partir
de intervenções dos colonizadores estrangeiros e suas estratégias para manter o
poder e o controle sobre uma vasta extensão territorial.
Essas transformações estão cravadas tanto na história como no solo urbano
da cidade, através do um urbanismo e de uma arquitetura que foram preenchendo
os espaços vazios do território em questão, a partir do século XVIII. No entanto, as
imagens utilizadas pela autora, bem como as encontradas durante os percursos dessa
pesquisa, relatam fatos sobre toda a inquietude de grupos sociais e de algumas
instituições, divididas entre igreja e estado, que, juntas, edificaram a imagem desse
patrimônio construído.

Desta maneira, entre imagens e narrativas, Boaventura

(2007) nos conta sobre um processo político e centralizador, e também sobre
aspectos econômicos e sociais que edificaram a Vila Boa. Estão contidas nessas
narrativas informações regionais que orbitaram ao redor da Vila Boa de Goiás, rumo
aos territórios ainda não ocupados.
Assim, o reconhecimento, o mapeamento e a catalogação dos territórios ainda
por serem desbravados em pleno século XVIII são mostrados por meio de mapas
retratando alguns pontos no meio do nada, como no caso dos novos registros. Nesse
fluxo, são mostrados os recursos utilizados e as táticas políticas para a homologação
de um território ainda não dominado, embora registrado como colonial português,
assim como a influência da igreja sobre todos esses fatos. Assim as fontes visuais
que constam do trabalho de Boaventura enfatizam sua narrativa, ao apontar os
principais fatos sobre o processo de dominação e de exploração colonial no século
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XVIII. O que, de certo modo, ainda reverberam até os dias hoje, pois algumas cidades
existentes atualmente surgiram a partir desses registros iniciados no século XVIII.
Outra evidencia é a exploração do outro que ainda ocorre em algumas das cidades
do interior goiano que também surgiram dos mencionados registros e das divisões
territoriais oriundos dos séculos e dos interesses coloniais.

2.3 Os estudos de Adriana M. Vaz de Oliveira - visualidades sobre o habitar em
Pirenópolis no século XIX.

Nesta seção, iremos debater sobre a maneira como os estudos de Adriana
M. Vaz de Oliveira13 contam sobre o habitar na cidade de Pirenópolis no século XIX.
Dentre as principais publicações consultadas dessa pesquisadora que envolvem a
temática da arquitetura colonial goiana, se destacam o livro Fazendas Goianas: a
casa como universo de fronteira (2010), além da sua tese, A casa como universo de
fronteira (2004), bem como sua dissertação, Uma ponte para o mundo goiano do
século XIX: um estudo da casa meia-pontense (2001).
Por conseguinte, as imagens da arquitetura colonial do século XIX na cidade
de Pirenópolis, como é conhecida hoje a antiga cidade de Meia Ponte, serão
analisadas sob a luz do campo de estudos da Cultura Visual e a partir das pesquisas
de campo nas quais a autora traz à tona relatos e imagens a respeito de uma
arquitetura que atravessou o século XVIII e um hábito de morar carregado de
rusticidade. Ela retrata, por meio de imagens, a arquitetura vernacular cujas
informações perpassam as condições sobre a casa do então núcleo urbano colonial

13

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Goiás (1985), mestrado
em História das Sociedades Agrárias pela Universidade Federal de Goiás (1999) e doutorado em
História pela Universidade Estadual de Campinas (2004). Atualmente, é professora adjunta II da
Universidade Federal de Goiás, ministrando aulas no curso de Arquitetura e Urbanismo, na Faculdade
de Artes Visuais, além de integrar o o corpo docente do Programa de Pós Graduação em Arquitetura
e Urbanismo - Mestrado Projeto e Cidade da mesma instituição. Foi professora da PUC-GO (19892011), onde ministrou aulas no curso de Arquitetura e Urbanismo, no Mestrado de História e na
Especialização de História Cultural. É integrante dos grupos de pesquisa Arquitetura Interfaces e
Estudos Urbanos Culturais. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em
Teoria, História e Crítica da Arquitetura e do Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas:
arquitetura, cidade, cidade contemporânea, projeto de arquitetura, história da arquitetura e da cidade,
patrimônio e memória, teoria e crítica da arquitetura, cultura arquitetônica, memória e cidade,
urbanismo.
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de Meia Ponte. Essas representações revelam casas que abrigaram ou serviram de
cenário para os que viveram no Brasil nos séculos XVIII e XIX, especificamente na
cidade conhecida hoje como Pirenópolis, onde a referida pesquisadora apresenta de
uma forma histórica muito clara aspectos sociais, arquitetônicos e imagéticos de mais
uma região goiana, no que diz respeito à arquitetura colonial brasileira.
Dessa maneira, esse estudo tem o objetivo de conduzir o leitor

a uma

compreensão dos diversos fatos a respeito do modo como as pessoas habitaram os
núcleos urbanos e suas respectivas visualidades produzidas, nesse território, durante
os séculos coloniais. Conforme os registros encontrados nos estudos de Oliveira
(2010), as dificuldades de um tempo se mostram pela falta de recursos que
disponibilizassem melhores condições de viver e de habitar, é claro. Essas
dificuldades vêm à tona por meio das imagens que nos remetem também a um
entendimento de grande rusticidade da época.
Esse sentido de rusticidade permaneceu presente durante todo o tempo de
consulta desse trabalho da autora, que se mostra, principalmente, a partir da
arquitetura residencial do respectivo período colonial. Esse entendimento mantém
uma consonância com o pensamento de Coelho (2001), ao descrever, em suas
publicações, assuntos análogos aos descritos por Oliveira quanto ao caso da
arquitetura colonial. Portanto, nos trabalhos de Oliveira (2010), a casa é o objeto
central e a autora se ancora na imagem de importantes edifícios históricos que formam
a cidade de Pirenópolis. Essas edificações conduzem a uma particular composição
visual da região que nos remete também ao contexto histórico cultural do lugar cuja
iconosfera é definida a partir da arquitetura de algumas casas.
Com o foco na casa e no modo de habitar no meio rural, a autora demonstra
ter visitado, na região de Pirenópolis, residências em algumas propriedades rurais que
estão registradas na sua publicação sob o título A casa como universo de fronteira.
Os aspectos inerentes ao sentido da rusticidade são demonstrados nas fotografias
utilizadas nesse trabalho, enfatizando aquilo a que Oliveira (2001) se refere como a
casa meia-potense14. Essas imagens informam a rede de sentidos que dita a tônica

14

Meia-potense é como a autora denomina a casa encontrada na região de Meia Ponte. Esse nome
foi atribuído à cidade de Pirenópolis no período colonial, conforme Oliveira retrata em seus estudos
sobre essa casa no século XIX. Oliveira (2010, p.15).
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desse trabalho da autora, quando se discute a casa rural em uma infinidades de
particularidades arquitetônicas.

No entanto, algumas das

fotografias apresentadas nos trabalhos (OLIVEIRA, 2010; 2001) retratam também
algumas edificações existentes no espaço urbano da cidade de Pirenópolis. É nesse
recorte de espaço e tempo, que seguimos com o mote dessa pesquisa em curso.
Assim, a autora descreve a moradia meia-potense do século XIX como:
Uma casa que se desdobra em outras, sejam elas os seus anexos e pares,
ou aquelas da cidade. Uma casa que, como todas, situa-se como fronteira,
que significa estar entre, pertencer a ambos os mundos fronteiriços, unir
e separar simultaneamente mas, sobretudo, ser espaço de mediação ou
simplesmente filtro, como disse Lotman15. Na sua condição de fronteira, a
casa permite ainda a leitura da confluência e do encontro, pois nela se
efetiva a convergência de mundos diversos. Apreender a casa desse
modo possibilita a sua percepção sob múltiplos vieses, que se flexibilizam
entre o objeto em si e o universo em que se insere. (OLIVEIRA, 2010,
p.15)

Diante da imagem da casa que se desdobra com as respectivas
características históricas, a autora direciona o leitor para algumas percepções
cognitivas, apoiadas na rusticidade e também no vernacular. Esse posicionamento
investigativo apresentado guia quem observa essa arquitetura para possíveis
interpretações conduzidas pela leitura da memória e também do imaginário.
Assim, as reflexões sobre os modos de ver agora permeiam o morar e o viver
por meio de imagens que conduzem o observador a visualidades que acionam
elaborações imaginativas da arquitetura colonial ao longo da história de Meia Ponte.
Neste momento, os sentidos de rusticidade e também do vernacular estão sempre
presentes nas imagens das casas e, assim, são capazes de nortear a percepção de
quem se envereda por esta leitura, agregando sempre a percepção de um olhar por
múltiplos vieses. Essas maneiras diversas de olhar e encontrar sentidos no que se vê
também podem ser direcionadas para reflexões acerca dos modos de ver, descritos
por Berger (1999).
Essas afirmações sobre os modos de ver, de certa forma, se relacionam com
outros dados que atravessam as memórias e as imagens que emergem em algumas
lembranças e se aproximam de algo semelhante às iconografias sobre a casa colonial,
submerso em lembranças que antecedem esse encontro entre o que se vê e a referida
imagem. Deste modo, um acionamento do olhar sobre uma ótica científica, baseado

15

LOTMAN, Yuri, apud BUESCU, Helena Carvalhão. A casa e a encenação do mundo: os fidalgos da
casa mourisca de Júlio Diniz. In: SILVEIRA, Jorge Fernandes da (Org.). Escrever a casa portuguesa.
Belo Horizonte: Ed.UFMG, 1999. p. 34.
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nos conceitos já discutidos neste trabalho em capítulos anteriores, reforçam a
importância do acervo iconográfico do respectivo período histórico, de modo que, ao
consultar as reflexões sobre os materiais discutidos por Berger (1999) e Oliveira
(2010), encontramos revelações sobre o habitar em condições de muita rusticidade,
percebidas não somente pelo meio como habitavam as pessoas, mas também pelos
métodos e materiais com que essas arquiteturas foram concebidas.
Essas questões que sempre rondaram a produção arquitetônica dos séculos
coloniais, tanto na casa rural de Meia Ponte, objeto principal de pesquisa de Oliveira
(2010; 2001), quanto em outras produções arquitetônicas em área urbana, que
também podem ser conferidas nas publicações de Coelho (2013). Mediante

o

exposto, acreditamos que ambas as imagens contidas na figura seguinte podem, de
certa forma, exemplificar nossa premissa, quando aplicamos sobre ela um olhar mais
atento, que derivam de inúmeros elementos indenitários, conforme pode ser conferido
na sequência.

Figura 23 – Casas de Pirenópolis, planta baixa e fachadas.
Fonte: OLIVEIRA (2004)

Nossa discussão, a partir das conjecturas imagéticas, agregadas aos
trabalhos dos três pesquisadores que publicam sobre arquitetura colonial goiana, nos
condicionam a pensar a referida imagem acima. Contudo há, nesse contexto, a
presença marcante de características do período colonial, intrínseco a imagem que
são paulatinamente entendidas à medida em que nos embrenharmos na referida
imagem. Ela revela elementos que a compõem, seja na própria edificação em si, ou
na relação do edifício com a rua. Essas reflexões se caracterizam de uma forma mais
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completa quando nos reportamos as afirmações de Oliveira (2010), ao descrever a
respeito, nos revelando que:
O corpo da casa emparelhava-se com a rua, alinhando-se com as outras
moradas que lhe ladeavam e "amuralhando-se", numa clara menção às
tradições urbanísticas portuguesas (Reis Filho, 1983). Essa disposição
poderia até indicar uma muralha habitacional na defesa contra os indígenas,
mas isto não se sustenta quando se percebe o caráter aberto do seu
agenciamento urbano. Portanto, o aspecto contínuo e uniforme das casas
urbanas de Meia Ponte, como de qualquer outro lugar da colônia, era uma
necessidade do colonizador de imprimir características semelhantes àquelas
da terra de origem, onde era impossível pensar em ruas sem as edificações
residenciais, pois essas as definiam [...] (OLIVEIRA, 2010, p.149 e 150)

Algumas outras informações, sobre o modo de ver a arquitetura colonial
podem estar presentes nas casas da referida imagem anterior, fazendo emergir
sentidos singulares pelo modo estes como se organizam nas ruas, semelhantes às
mencionadas muralhas na defesa contra indígenas e na impressão de características
da terra de origem na arquitetura colonial. Oliveira ainda descreve outras semelhanças
referentes à produção arquitetônica colonial, sobretudo em Pirenópolis, ao mencionar
sobre uma tradição urbanística portuguesa, além do próprio continuísmo uniforme,
expondo que todas essas considerações, assemelham-se à arquitetura existente em
terras de origens portuguesas.
No entanto, as casas mostradas na referida figura são acrescidas de um
levantamento interno, como um croquis. Esse desenho de uma planta baixa está ao
lado das respectivas imagens de ambas as casas. Por meio deste detalhe, torna-se
possível mostrar mais informações que vão além dos elementos que compõem as
fachadas. Assim, é possível ver as divisões internas das duas casas revelando suas
diferenças e também as semelhanças, de maneira que o costumeiro transita de um
modo constante, tomando tudo que há na mesma imagem.
Com os croquis mostrados na figura acima, a autora proporciona um
deslocamento desse citado olhar sobre, e a partir da imagem, provocando e levando
quem a observa a um desdobramento da mesma frente ao que vê e identifica. Isso
induz à produção de diferentes compreensões, como por exemplo, a semelhança
tipológica desse interior residencial, apesar de serem constituídas de dimensões
diferentes. Com essas características, esse deslocamento transfere o olhar do
observador, das fachadas e dos elementos que as compõem, para o interior de cada
uma das casas. Esse feito aguça e amplia a produção de sentidos como os que
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ocorrem nos estudos em Cultura Visual, conforme afirma Meneses (2003) a respeito
do que podem carregar as imagens.
As imagens carregam em si mesmas eternidade e transcendência e estão
abertas para o mundo e para o novo. Ao se aproximar do campo visual, o
historiador reteve quase sempre, exclusivamente a imagem –
transformada em fonte de informação. Conviria começar, portanto, com
indagações sobre a percepção do potencial cognitivo da imagem para
compreendermos como ela tem sido explorada, não só pela história, mas
pelas demais ciências sociais, e, antes disso, no próprio interior da vida
social, na tradição do ocidente (MENESES, 2003, p. 12).

Em geral, as imagens utilizadas por Oliveira (2010), bem como as utilizadas
por Coelho (2013) e, de certa forma, as trabalhadas por de Boaventura, também
carregam uma rede de sentidos interpretativos através de um imagético significado
cravado nelas. Portanto, no decorrer dessa pesquisa, direcionamo-nos a uma forma
de elaboração em que as imagens discutidas não são entendidas como ilustrações
dos textos, pois, conforme afirma Meneses (2003), elas carregam e transcendem
informações para o mundo, como algo novo. Há então uma grande significância para
os estudos no campo das visualidades, sobretudo da arquitetura no período colonial,
como as que a autora em questão vem utilizando em sua pesquisa.
Adotamos, assim, as temáticas da casa colonial, bem como o seu contexto
historiográfico com a finalidade de inferir produção de sentidos a partir dos elementos
contidos nas imagens, sobretudo as arquitetônicas. Portanto, há de se considerar o
acionamento do potencial cognitivo existente na referida figura acima, onde a memória
irrigada pelo contexto historiográfico pode provocar desdobramentos sob o ato
cognitivo. Dessa forma, a imagem conduz a uma iconosfera bastante peculiar, com
nuances baseadas na relação com o interior da casa, e as visualidades voltadas para
o modo de habitar que partem de todo uma estrutura de entendimento da casa
colonial, sobretudo goiana.
Ao darmos continuidade às

observações referente à

imagem da figura

anterior, novamente nos certificamos de que ela nos conduz a indagações
contextuais. Uma delas pode ser feita da seguinte maneira: Como seriam de fato os
hábitos de quem usufruiu de uma das casas da figura em questão? Entendemos que
é inevitável a ocorrência de outros desdobramentos diante dessa mesma imagem
nesse tempo de observação onde a memória e o imaginário se desdobram em
contínuas tentativas interpretativas. Nesse momento, há um direcionamento do
observador que surfa em reflexões que dialogam com os apontamentos de Bachelard
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(1993), que descreve o potencial cognitivo

através da imagem de uma casa.

Consequentemente direcionamos esses apontamos para a casa que é descrita por
Oliveira, seja com informações sobre o seu interior ou sobre os elementos que
compõem o seu conjunto.
Dessa maneira, Bachelard (1993) descreve simultaneamente o que Oliveira
nos permite compor visualmente como um resultado imagético, estabelecido com
base nas imagens que a casa meia-potense pode produzir ao ser observada. É nesse
sentido que Bachelard faz a seguinte referência:
A casa nos fornecerá simultaneamente imagens dispersas e um corpo de
imagens. Em ambos os casos provaremos que a imaginação aumenta os
valores da realidade em torno da casa. Através das lembranças de todas
as casas em que encontramos abrigo, além de todas as casas que
sonhamos habitar, é possível isolar uma essência íntima e concreta que
seja uma justificação do valor singular de todas as nossas imagens de
intimidade protegida? Eis o problema central. (BACHELARD, 1993, p.22)

Há de se discutir as considerações de Bachelard (1993) sobre a casa a partir
do referido recorte histórico que condiciona as realidades de um contexto
historiográfico de informações visuais da casa colonial. Particularidades nos são
reveladas através das visualidades, especificamente a respeito do período em
estudos em meio a terras goianas. No entanto, é necessário compreender que o
potencial imagético não difere, a priori, das construções coloniais de outras regiões
com histórico de dominação colonial. Haja visto que a referida imagem pode ser
classificada pelos materiais que a compõem, num processo em que os princípios
construtivos são utilizados durante o mesmo cenário histórico. E com os mesmos
propósitos, sob uma influência de relações de poder impostas pela coroa portuguesa
e a igreja, em a de exploração aurífera. Dessa forma, os elementos que definem as
particularidades imagéticas sobre o referido período, identificados na casa meiapotense e captados por um trânsito do olhar, potencializam a produção de sentidos
que estão ancoradas no imaginário de uma forma latente.
Assim, entendemos a pertinência em afirmar que a disposição interna das
casas, geram indagações sobre como poderia ter sido o cotidiano dos que habitaram
ambas as casas discutidas imagem. Nesse contexto, é estimulada também

a

elaboração de uma imagem mental que indaga sobre como seriam as divisões
internas das mesmas a partir dos croquis que as acompanham. Como um testemunho
da área interna, que acompanha as casas mostradas, esses croquis possibilitam ter
uma noção de como seriam essas casas por dentro. Logo, essas interpretações se
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desdobram em curiosidades e, com o auxílio da imaginação, sondam algumas
particularidades do hábito de morar sobretudo em Meia Ponte, em pleno século XIX.
As considerações sobre a casa e o modo de habitar expressos na produção
de Oliveira (2010) retratam algumas informações visuais sobre a casa de Pirenópolis
que Bachelard (1993) reforça ao ponderar que, para entender as relações entre as
imagens, a casa e o habitar, é necessário entender o espaço. Nesse sentido,
Bachelard traz as seguintes contribuições:
Portanto, é preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo
com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num
canto do mundo. Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como
se diz amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um
Cosmos em toda a acepção do termo. (BACHELARD, 1993, p. 24)

Diante do exposto, podemos deprender analogias feitas ainda sobre a casa
em Meia Ponte, em uma condição de observador, que há o reconhecimento de um
espaço vital, conforme relata Bachelard com a dialética da vida. Assim, o interior das
casas em observação nos conduz a deduzir o que seriam os espaços internos, indo
além das reconhecidas analogias de sentidos de rusticidade e simplicidade ou da
constituição da tipologia arquitetônica particular do período colonial. Os olhos então
ainda perpassam toda a imagem na busca por informações de convívios e do dia a
dia por meio das iconografias. Esse, ato que geram outras situações, ora múltiplas de
construção de sentidos simultaneamente, porque o olhar continua a perpassá-la, em
um movimento cíclico, e mesmo não havendo identificações internas nos croquis que
acompanham as casas da figura em observação, a imaginação novamente é
acionada. A partir daí, inicia-se por parte de quem as observa uma dedução óbvia que
preenche os vazios encontrados e identificados de forma dedutível e parcial.
Nesta insistência, a imaginação toma conta dos sentidos e, logo, surgem
possíveis classificações do que seriam esses ambientes internos sem nomes, em
ambas as casas da observada. Gradativamente, algumas percepções nos conduzem
a pensar, através das dimensões, sobre o que poderia ser cada um dos setores e
suas interligações. Portanto, nesse caso em questão, os olhos definem um possível
trânsito de pessoas entre os espaços da casa em referência. Essa imaginativa
movimentação nos leva de um quadrante para o outro, conforme encontram-se na
figura em questão. O ato de observar as imagens através do trânsito de um olhar
mais experiente em busca de informações visuais, nos conduz a mais uma
contribuição da autora, quando esta também discorre sobre o fato das casas de Meia
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Ponte apresentarem “aspecto contínuo e uniforme” (OLIVEIRA, 2010, p.149).
Esse aspecto não está somente no croquis que acompanham a imagem das
casas, mas também na maneira como essas se organizam, o que pode ser confirmado
na imagem que segue.

Figura: 24 Casas Alinhadas, Rua Direita – Pirenópolis
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Nessa imagem, há um destaque uma rua onde o alinhamento de outras casas
também receberam as características de continuidade e alinhamento. Trata-se da Rua
Direita onde as residências são mostradas por Oliveira como uma demonstração
visual, inerentes a sua publicação de 2001. Na referida publicação, é exemplificada a
disposição da casa em meio urbano, ainda quando era conhecida como Meia Ponte,
a cidade de Pirinópolis em pleno século XIX. A respeito da rua que recebeu esse
alinhamento de casas, Oliveira (2001) ressalta que, nas imediações desse lugar, havia
uma hierarquização de vias e que, anteriormente, a rua Direita era chamada de rua
das Bestas.
A partir da imagem, a autora faz relatos que partem do século XIX e que
constituem informações sobre um determinado local da cidade com ocupando uma
posição de destaque por haver ali uma maior concentração de comércio. A descrição
sobre sua importância é discutida pela autora, par quem “as Ruas Direitas aparecem
em quase todos os núcleos urbanos portugueses e brasileiros, com a função de eixo
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condutor de todos os aglomerados” (OLIVEIRA, 2001, p.144). Neste sentido, entre
outras informações, ela mostra, através dessa imagem, informações sobretudo visuais
que podem vir a desenvolver outras visualidades. Entre outros elementos
identificados, um que se destaca talvez pelo plano que ocupa na referida imagem é o
calçamento das ruas e calçadas.
Esse tipo de calçamento também acontece na Cidade de Goiás, e logo
entendemos que a utilização dessas pedras compreende uma prática utilizada nas
cidades coloniais, expressando, por sua vez, uma característica visual em ambas as
cidades históricas, o que notadamente seria mais uma semelhança do período.
Podemos observar também nessa imagem a largura da rua, pois o entendimento geral
é de que as vias das cidades coloniais eram irregulares e estreitas. No caso da Rua
Direita, por ser uma rua de relevante importância, através da imagem, nota-se que,
além de possuir calçamento, também apresentam largura considerável. Por isso
enfatizamos o fluxo do olhar sobre essa figura a partir das afirmações de Flusser
(1983), considerando as asserções de Oliveira (2001). Também, por isso, questionase:
Que significam tais fotografias? Segundo as considerações precedentes,
significam conceitos programados, visando a programar magicamente o
comportamento de seus receptores. Mas não é o que se vê quando para
elas se olha. Vistas ingenuamente, significam cenas que se imprimiram
automaticamente sobre superfícies. Mesmo um observador ingênuo
admitiria que as cenas se imprimiram a partir de um determinado ponto de
vista. Mas o argumento não lhe convém. O fato relevante para ele é que
as fotografias abrem ao observador visões do mundo. (FLUSSER, 1983,
p.37).

Diante das afirmações de Flusser (1983), é possível considerar que o olhar do
observador tem livre trânsito ao analisar a imagem, mas a percepção cognitiva vai um
pouco mais à frente e o conduz a transitar pela imagem fotográfica de forma a construir
ou recuperar as informações intrínsecas da arquitetura das casas de Meia Ponte. Isso
ocorre de forma automática, por que já há todo um conceito programado, por meio de
uma temática pré-estabelecida.
Esse processo cognitivo de buscar o que é intrínseco vai além do texto. Por
isso, a figura analisada colabora com a construção de visualidades que mostram mais
a respeito das nuances que existem na casa colonial Meia-Potense. Nesse sentido,
Flusser (1983) assevera que “a escrita é metacódigo da imagem, pois surge de um
passo para aquém das imagens” (FLUSSER, 1983, p.10). Com essa perspectiva,
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considera-se que Oliveira (2004) apresenta a imagem ao observador em uma
atividade mental de buscar contextualizar as informações não ditas pelo texto, mas
possíveis de serem extraídas a partir das imagens.
Após vivenciar uma experiência teórica e conceitual sobre o potencial de
informações atribuído ás imagens, contatamos, de certa forma, que as construções
imagéticas dependem das experiências socioculturais dos indivíduos. Trata-se de um
entendimento que está aliado à capacidade da imaginação de decodificar o que está
na imagem, um ato que pode se desdobrar em interpretações distintas, inclusive
sobre as residências que exemplificam a casa colonial, como fazemos nesse
momento. Dessa maneira, os dois exemplares de construções coloniais em questão
podem ser pensados juntos e paralelamente, como na figura anterior, ou mais soltas
e até de forma mais independente e isolada. Quando pensadas juntas, torna-se
inevitável a comparação entre as casas contidas na imagem, como uma inevitável
acareação entre ambas, tanto pela semelhança, quanto por suas diferenças.
No entanto, quando as observamos isoladamente, subentendemos que a
decodificação imagética se apega mais aos detalhes, onde o olhar volta a transitar por
entre as informações das imagens dentro da própria imagem. Nesse momento, há
novamente um trânsito entre olhares, sempre irrigado pela imaginação, numa forma
de análise se prende às particularidades sobre o entendimento referente aos
ambientes e suas dimensões, novamente observadas. Diante das analogias criadas
pelo que vem desenvolvendo a referida autora, inferimos que seria, então, o
pensamento indo além de uma compreensão mais ampla sobre cada uma das
imagens residenciais, entre as diversas mostradas por Oliveira. Onde há diferenças
entre algumas casas, ora em meio rural como mostra a autora, ora em meio urbano,
local onde concentramos nossas análises rumo à construção de sentidos. E também
de entendimentos, ancorados na temática trabalhada, conduzidos por meio do
potencial de discussão que há em torno do campo de pesquisas em Cultural Visual.
Seguem abaixo outros exemplares residenciais urbanos da cidade de
Pirenópolis, a partir dos quais a autora tece as relações das respectivas residências
da imagem com a referida cidade.
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Figura: 25 Casa de Geraldo C. Pereira. - Pirenópolis
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Figura: 26 Casa de Andrelina O. Luz- Pirenópolis
Fonte: OLIVEIRA (2001)

A maneira pela qual Oliveira (2001) tem desenvolvido o seu trabalho sobre a
casa Meia-Potense revela os nomes dos proprietários e algumas outras informações
resumidas. Trata-se de alguns detalhes bem particulares de cada uma das
residências, como certas comparações entre essas casas demonstradas, nas imagem
acima.
Essas analogias, feitas a partir de exemplos mencionados pela autora, tomam
dimensão por meio de relatos que pode ser conferido sobre a casa mostrada na figura
25, no momento em que Oliveira descreve que “não existem dados sobre o período
de construção, mas é também uma casa de pessoas de poucos recursos” (OLIVEIRA,
2001, p.171). Desse modo, ao se tratar de uma casa situada em uma cidade histórica,
acreditamos que a informação sobre o tempo de construção pudesse acrescentar
algum dado referente ao que é visto na referida figura mencionada anteriormente.
Porém, Oliveira (2001) relata não haver esse dado, mas, conforme mostra a
imagem, trata-se de uma habitação de pessoas de poucos recursos ou de gente
simples que habita, tanto nessa quanto em outras casas simples também, de outras
cidade coloniais, no território brasileiro. Segundo o relato de Oliveira (2001), as
características da tal casa

apresentam fachada com dimensões estreitas, com

aberturas reduzidas, o que pode representar uma baixa qualidade, no modo de habitar
em Pirenópolis.
Desse modo, o observador pode conferir junto à imagem do lado direito, ainda
da figura 25 que se trata de uma planta simples de fato, pois, mais uma vez, o croquis
aparece nas imagens utilizadas por Oliveira (2001, p.171), dando certa conotação
imagética. Acrescente-se a isso as seguintes informações: “Nota-se que se situa
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numa região – Rua do Fuzil – caracterizada anteriormente como sendo ocupada por
residências de escravos libertos e população mais pobre” (OLIVEIRA, 2001, p.171).
Com isto, a autora demonstra que esse lado da cidade era composto de pessoas que
viveram suas relações com a arquitetura, ancoradas em uma rede onde os sentidos
da simplicidade e da rusticidade ganharam relevo.
Contudo, há outras descrições que Oliveira (2001) mantém como meio de
informações sobre a casa meia-potense. Esse fato pode ser conferido quando ela
relata o nome dos proprietários entre outras informações que vão conduzindo
paulatinamente o leitor a uma espécie de familiaridade para com uma das casas que
consta na imagem anterior.
Um dos nomes mencionados pela autora é Andrelina Oliveira da Luz, onde
refere-se à proprietária da casa que situava-se no Largo da Matriz. Além de mencionar
o nome da proprietária e o lugar que se encontra, Oliveira também complementa a
imagem com relatos sobre suas ocupações anteriores, sendo que o terreno em que
se encontra, fora ocupado por duas outras casas nos séculos XVIII e XIX. Entre as
explanações sobre o assunto, a referida autora afirma que a “A última era uma casa
de três lanços, com cômodo comercial, assobradada, e de janelas com balcões. É
uma casa que inova na sua disposição no terreno, com entrada lateral e acesso direto
à sala” (OLIVEIRA, 2001, p.179).
De certo modo, a autora conduz quem observa a referida imagem como uma
construção bastante conservada e, mesmo com características coloniais, não se trata
de uma construção que surgiu no início da formação de Pirenópolis. Conforme relata
Oliveira, nessa residência já foram realizadas duas modificações, fato que também
demonstra que esta construção veio se modificando, do mesmo modo que a cidade
colonial veio se transformando. Porém, isto ocorreu sem perder a essência do estilo
colonial do século XVIII, chegando até ao século XIX, período em que a referida autora
concentra o recorte de tempo em suas pesquisas.
No tocante às nuances do edifício residencial, nesse caso, a casa colonial,
imerso a particularidades decodificáveis, Zárate e Vaz (2003) trazem contribuições a
respeito dessas construções, sobretudo no que se refere à casa como um edifício
construído e suas manifestações, da seguinte maneira:
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O edifício é, para Graeff16, uma das manifestações mais características da
arquitetura e, neste universo, a casa se destaca como produto da cultura.
Isso porque, além de conjugar na sua realização o conhecimento técnico
e as concepções estéticas, a casa expressa, na maneira como estão
organizados os espaços e suas necessidades da família, ou seja, a cultura
de morar em momento e lugar determinados. (ZÁRATE e VAZ, 2003, p.17)

Podemos entender que a casa pode ser considerada como um edifício. Logo,
transita entre um produto da cultura do homem e o resultado de conhecimentos
técnicos que permitem sua mudança. Nessa afirmação, há uma consonância com os
relatos de Oliveira (2001) sobre a casa, supramencionada, pois, mesmo ao passar por
duas modificações, mantém culturalmente a possibilidade de leitura como uma casa
colonial, a partir de suas concepções estéticas que preenchem o espaço da cidade.
Os modos de ver, bem como outros sentidos associados ao imaginário,
também são embalados pelo que afirma Campos (2013), ao relatar que “[a]s imagens
são veículos de significados”. (CAMPOS, 2013, pg.23). Portanto, as informações
visuais produzem compreensões sobre o que se vê a partir da casa colonial, sobretudo
em Pirenópolis. De modo que buscam mostrar mais a respeito dos que ali habitaram,
por meio dos artefatos atravessadores de tempo. Entendemos que há aspectos da
casa colonial, vivenciados nessa pesquisa que, segundo Costa (1980), nos remetem
a considerações da arquitetura portuguesa estabelecida em solo brasileiro.
Esse entendimento de Costa, se substancia ao considerar que há um jogo
imagético, observando a casa colonial em um espaço com outras visualidades ao seu
redor. É compreensível que esse jogo imagético, produz uma conscientização, a partir
do seguinte entendimento: A “arquitetura veio já pronta e, embora beneficiada pela
experiência anterior africana e oriental do colonizador, teve de ser adaptada como
roupa feita, ou de meia confecção, ao corpo da nova terra” (COSTA, 1980, p.11).
Dessa maneira, há uma possibilidade de construir sentidos a partir da
afirmação de Costa (1980) associado aos argumentos apresentados por Oliveira
(2001) por meio de uma mediação entre o contato com as imagens das residências
mostradas anteriormente e os relatos teóricos vivenciados. Os referidos autores,
juntos, mostram uma arquitetura colonial em solo goiano com tipologias que
atravessaram o oceano e pousaram também na região central brasileira. Essa

16

A rigor, o edifício é apenas construção de alvenaria ou outro material resistente: mas não são as paredes, pisos
tetos, elementos construtivos que definem suas qualidades específicas e essenciais. Tais elementos só são
realmente importantes na medida em que geram, delimitam, organizam, ordenam e animam o espaço
arquitetônico, isto é, o lugar agenciado para a prática das atividades humanas (Graeff, 1979, p.13-14).
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influência externa foi determinante para o modo de habitar em terras goianas, que
pode ser conferido junto a uma produção arquitetônica por meio das imagens das
casas, entre as ruas de Pirenópolis.
Podemos entender que diante da imagem das casas que tanto prendem
nossos olhares, até o momento, estas seguem uma forma particular de representação
e exprimem em detalhes características que podem ser conferidas por diferentes
elementos que compõem o seu todo. Entre eles estão as portas, as janelas e a
cobertura, assim como outros detalhes expostos nos croquis, que acompanham
algumas imagens, sobre a arquitetura e o modo de habitar em Meia Ponte.
De certo modo, as especificidades da casa meia-potense também podem ser
atribuídas aos materiais dos quais são feitos os elementos que as constituem. O
telhado colonial, por exemplo, constitui um conjunto de informações de extrema
significância visual para a tipologia construtiva e estética colonial, que derivam tanto
dos formatos que as compõem, quanto dos artefato a ela relacionada.
O telhado com a telha cerâmica é um deles, pois além de cobrir todas as
tipologias de edificações do período colonial, também cumpre uma função identitária,
imagética, em sua estética formalista. Essa função arquitetônica abrange desde os
arraiais até as posteriores formações urbanas da colônia, o que proporciona uma
visibilidade marcante como característica do período colonial que também reverbera
até os dias atuais.
As características arquitetônicas das residências coloniais marcam os estudos
de Oliveira no que se refere às peculiaridades das imagens dessas residências, que
chamamos a atenção para além da forma como composição imagética do telhado.
Pois para por em evidência os traços coloniais aqui discutidos, tomamos quatro fotos
entre as imagens selecionadas e apresentadas pela autora em questão.

Figura: 27 Casa de Magdala Fleury - Pirenópolis
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Figura: 28 Rua do Rosário, disposição das casas
Pirenópolis - Fonte: OLIVEIRA (2001)
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Figura: 29 Construção do Mercado Público, no
centro histórico - Pirenópolis
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Figura: 30 Casa de Tasso Mendonça, Pirenópolis
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Observando as figuras acima sob a ótica do potencial imagético e
historiográfico da edificação colonial, como já tido, o telhado é algo marcante nessas
construções existentes em áreas urbanas na cidade de Pirenópolis. Fazem parte de
um registro que descreve acerca de um símbolo de rusticidade e quase sempre do
vernacular também. Embora a autora utilize a imagem como ilustração do texto, o
trânsito do olhar é um aliado da imaginação sempre tem atuado na construção de
sentidos frente as figuras aqui mostradas e, de forma individual ou em conjunto, de
outros elementos que compõem as fotografias acima, nos dizem algo que pode estar
além das referidas imagens.
As construções mostradas nas figuras acima conduzem o observador a uma
curiosa interpretação a partir das já citadas coberturas dessas casas. Talvez o efeito
de rasgaduras e incisões (DIDI-HUBERMAN, 2014) sobre as citadas figuras mostre
minúcias que revelam provocações justificadas pela ação da natureza, possibilitando
ver mais de perto um interessante mosaico, de coloração turva nas telhas que
compõem a cobertura dessas casas.
Há então a construção de um entendimento, entre natureza e história, pois
essa coloração que provoca um aspecto de envelhecimento, impresso em cada um
desses artefatos cerâmicos, tem no tempo, sem dúvida, o maior forjador desta
identidade visual. Assim, mostram-se envelhecidas, repercutindo em uma informação
que enche os olhos ao fitar um exemplar dessas casas coloniais, cobertas por um
telhado com esses atributos. Essa observada coloração é composta por manchas que
vão se acumulando junto a sua cor natural, através de um fenômeno de escurecimento
que também se desbota ao longo dos anos.
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Esses tons variados e escurecidos nas coberturas dessas casas foram
tatuados em cada uma das telhas pelas constantes incidências do sol que, em
períodos mais secos, queima a ação dos musgos sobre o barro que as constituiu. O
acúmulo de musgos ocorre nos períodos mais chuvosos, como um fenômeno que se
repete por capricho da natureza durante as estações do ano, por vários anos.
Diante das imagens utilizadas por Oliveira (2001), é possível tecer outras
analogias sobre as casas coloniais que são considerados marcantes na composição
estética do seu conjunto arquitetônico. Nesse sentido, Oliveira (2001) relata que
pode ser constatada ao observarmos as quatros imagens mostradas acima. Sobre o
resultado dessa ambiência portuguesa das casas que partem de um conjunto
arquitetônico por ente as ruas da cidade.
Essa regularidade traduzia a predominância do elemento português como
orientador absoluto da conformação morfológica dos núcleos urbanos,
auxiliado por uma certa estabilidade da sociedade colonial. A regularidade
era imposta pela coroa por meio de leis, divulgadas pela Cartas Régias
(Coelho, 1997a, p.192), exigindo uma harmonia formal das fachadas.
Essa uniformidade estendia-se do exterior para o interior, em
consequência da definição dos lotes urbanos. Era o desejo de ver
reproduzida, na colônia, a ambiência portuguesa. (OLIVEIRA, 2001,
p.163)

Toda essa movimentação morfológica que relata Oliveira, assim como a
predominância de elementos portugueses, não ocorre só em Meia Ponte, mas em
todo o território que viveu a experiência de passar pelos séculos coloniais, sobre os
mandos e desmandos da Coroa Portuguesa. Logo, a autora também esclarece como
foi a contribuição da casa sobre o território dos núcleos urbanos coloniais. Segundo
suas afirmações, podemos considerar que em Meia Ponte não foi diferente, pois a
casa meia-pontense, não deixou de ser o elemento predominante para a conformação
da morfologia da cidade. Fato que pode ser conferido pelas figuras 24 e 28, em que a
casa consolida a conformação do lugar nessa cidade.
No entanto, também é possível conferir junto ao trabalho da autora que há
afirmações sobre outras particularidades referentes à casa colonial, que integra a
arquitetura brasileira e que, segundo os relatos da mesma ocorrem da seguinte forma:
A Arquitetura residencial brasileira, particularmente a urbana, assumiu
feições semelhantes por todo o território durante o período colonial, e até
no período imperial, levando o arquiteto francês Louis Vauthier (1975,
p.37), no início do século XIX, a manifestar-se a respeito dizendo: “quem
viu uma casa brasileira viu todas”. (Oliveira, 2001 p.163)
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Ademais, entendemos que a arquitetura da casa colonial pode ser identificada
como uma ideia padronizada a partir de influências da portuguesas, a exemplo das
imagens utilizadas nessa pesquisa, em meio a elementos que configuram as casas,
como

seus

formatos

ortogonais

que

seguem certa

padronização.

Essas

características de padronização estão presentes nas aberturas que se destacam-se
esteticamente por sua forma de composição. Assim, quando observadas por inteiro,
as casas aqui estudadas constituem uma arquitetura marcante, tanto pela narrativa
do contexto historiográfico quanto pelas imagens, presentes nas publicações da
autora.
Entre outros detalhes que constituem as imagens das referidas construções,
podem ser citadas as tecnologias rudimentares. Apesar de antigas, possuem
mecanismos que garantem o seu funcionamento, como dispositivos de segurança
compostos por dobradiças, trincos e trancas em aço forjado nas próprias colônias.
Observar uma dessas portas ou janelas, que contém objetos antigos e as vezes
arcaicos, levam o observador a refletir sobre sua função de proteção das edificações
em que estão instaladas.
Esses sistemas de proteção, em portas e janelas, retratam artefatos
ultrapassados, mas de rico valor historiográfico, pelo fato de contarem um pouco sobre
um tempo em um período regado por tecnologias também vernaculares. Para melhor
percebê-los, o expectador deve acionar uma produção de pensamentos, apoiando-se
na memória e na imaginação para gerar um processo de identificação, por vezes
histórico. Tais artefatos metálicos apresentaram soluções extremamente criativas,
para o controle entre os acontecimentos que ocorriam de dentro para fora. Da mesma
forma, havia a necessidade de controlar os fatos que ocorriam de fora para dentro,
das arquiteturas dos referidos séculos.
Essa dinâmica tinha a função de guardar os segredos, entre esses o de um
período de produção aurífera nas regiões de exploração das colônias portuguesas,
distribuídas em pontos específicos pelos sertões de Goiás. Nesse sentido, a eficiência
de controle das janelas proporcionam visualidades que se valem da herança da
arquitetura árabe, como no caso dos muxarabis17. Portanto como uma espécie de
17

O muxarabi consiste em um complexo trançado de ripado de madeira - ideal para regiões quentes,
áridas e com alto nível de incidência solar. Presente tanto em pequenas passagens quanto em grandes
vãos, o muxarabi é uma solução arquitetônica para projetos que buscam iluminação e ventilação
naturais. Disponível em: https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/muxarabi-garante-estetica-e-confortoambiental-as-edificacoes_10075_0_1. Acesso em: jun/2017.
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tecnologia de controle visual, os muxarabis invadiram a arquitetura portuguesa e suas
características estéticas e estão presentes em algumas edificações coloniais também
em solo goiano. Assim como as que seguem nas imagens logo abaixo, utilizadas por
Oliveira (2001) que representam essas tipologias de janelas, nas casas meiapontenses,

Figura: 31 Janelas de vergas retas
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Figura: 32 Janelas com caxilhos e vidros
Fonte: OLIVEIRA (2001)

As casas representadas pelas figuras utilizadas por Oliveira (2001), estão com
as portas e janelas quase sempre fechadas e, por estarem assim, é possível identificar
algumas características singularidades em seus formatos. Essas características,
recorrentes tanto em portas quanto em janelas das casas em Pirenópolis, podem ser
conferidas nas imagens acima. Sobre essa colocação a autora esclarece que:
O desenho das esquadrias aparecia como o grande atrativo das fachadas.
Nas moradas mais pobres, havia o desenho tradicional, ou seja, vergas
retas ou vergas de canga, sem caixilhos de vidros, apenas com folhas de
madeira que se abriam para o interior [...]. Essas folhas de madeira são
de tábuas encaixadas, ligadas pelo lado de dentro, por travessas [...]. Nas
casas mais estudadas não foram encontradas folhas de janelas
almofadadas. (Oliveira, 2001, p.249-250).

As informações prestadas pela autora, conduzidas por imagens, retratam o
entendimento de haver diferentes modelos de janelas e que estas também estavam
ligadas ao poder aquisitivo das pessoas, mais uma vez. Há também janelas com
treliças ou com os próprios muxarabis, encontradas nos edifícios coloniais, como
também há outras compostas por quadrículas envidraçadas. Algumas contém folhas
internas para uma total separação entre o interno e o externo, cumprindo com a função
descrita por Belting (2015): “A janela também distingue o domínio privado do domínio
público” (BELTING, 2015, p.117).
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Essa separação não é a única sensação provida a partir desses elementos, a
sensação de estar sendo observado durante alguns segundos de observação envolve
qualquer observador que se depara com esse tipo artefato, ao visitar uma dessas
casas no centro histórico das referidas cidades. A significância do elemento janela,
sobretudo diante das imagens e no contexto das residências que permeiam os
estudos em questão, sugerem interpretações como a seguinte:
Essa disposição da janela pode ser entendida como uma consolidação
ontológica do olhar, que se torna sua própria imagem. Nesse sentido, a
nova forma do quadro atua como uma janela simbólica. Tal forma
pressupõe a presença de um sujeito que, a partir de si, lança ao mundo
um olhar direcionado. (BELTING, 2015, p.117)

Tanto nas janelas quadriculadas quanto naquelas compostas por muxarabis,
pairam sensações de incertezas, pela possibilidade de haver ou não alguém a
observar os olhares ou as atitudes de quem as observa. Dessa maneira, prevalece
sempre a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Isso faz da janela um
elemento de controle visual.
As pesquisas de Oliveira, também revelam informações que estão inseridas
nos relatos realizados por viajantes estrangeiros e também por sertanejos que
habitaram as regiões centrais no período colonial. Assim ela nos mostra um pouco
sobre o que os viajantes produziram por meio de imagens que representaram os
sertões do Brasil central para o mundo. Isso só foi possível graças à abertura
concedida por Portugal às nações amigas, em 1808, quando houve “a transferência
da Coroa Portuguesa para o Brasil” (OLIVEIRA, 2010, p.175).
Esse fato históricos da Coroa, contribuiu para gerar registros que contassem,
através de imagens, um pouco do que ocorreu nos séculos passados. Tais registros,
possibilitaram que tivéssemos informações sobre uma peculiar iconosfera que
preencheu parte da realidade goiana dos séculos XVIII e XIX. As informações,
sobretudo visuais, tomadas dos registros dos sertanejos, preenchem as páginas dos
acontecimentos que moldaram parte do discurso da sociedade da época. Esse fato
reflete as representações externas e internas da figura humana que habitou esse lugar
colonial em um contexto de muita rusticidade que determinou o ritmo de vida das
pessoas que viveram em núcleos urbanos do Brasil no século XVIII e XIX.
Para Oliveira (2004), a rusticidade moldava a vida simples que determinava
uma grande pobreza, preenchendo as condições de vida humana, urbana e rural, em
Meia Ponte, em que era possível alternar entre uma “fragilidade da vida urbana e a
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precariedade do mudo rural a léguas de distância do resto do mundo” (OLIVEIRA,
2004, p.16), onde se encontravam o centro de decisão e, consequentemente de onde
partiam todas as diretrizes sobre o avanço e o controle exercido sobre as colônias na
região central do Brasil.
Assim, impunham relações de poder ao território colonial, sobretudo em terras
goianas, o que resultou na formação de outros aglomerados urbanos a fim de atender
os avanços conduzidos pela exploração de ouro. Esse avanço gerou vários problemas
relacionados à “vida gregária” da população (OLIVEIRA, 2004, p.113). Onde as
relações de poder impostas para ordenar as colônias nos territórios brasileiros,
sobretudo no que se refere à região do sertão goiano, moldaram as paisagens urbanas
por meio da implantação de um traçado perceptíveis ao analisar as imagens utilizadas
por Oliveira (2001), conforme segue.

Figura: 33 Evolução urbana Pirenópolis 1892
Fonte: OLIVEIRA (2001)

Embora essa imagem seja utilizada por Oliveira (2001, p.142) para nos dar
noção da evolução urbana da cidade de Pirenópolis, através dela também é possível
conferir como foi a prática colonizadora e sua expansão através de uma imposição
tipológica de edificações principalmente residenciais, bem como de uma concepção
de arruamento nos núcleos urbanos coloniais.
Essa prática resultou em uma paisagem que proporcionou morfologicamente
uma identidade visual representada pelos espaços construídos dessa cidade. Neste
contexto, é perceptível observar que as ruas da cidade são elementos que marcam a
paisagem, do mesmo modo que o largo da Praça da Matriz na referida imagem acima.
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Essa imposição é consoante com as casas do período colonial, como Oliveira (2010)
revela, que as edificações residenciais desse período sofreram a influência do
determinismo morfológico do espaço urbano das cidades europeias, mais uma vez.
Sobre isso, Oliveira (2010) afirma que:
[ a ] maioria das casas brasileiras produzidas no período colonial, a meiapontense, que chegou ao século dezenove, agarrava-se aos limites lateral
e frontal do lote, despregando-se somente daquele dos fundos, dada a
grande profundidade do terreno, que ia de uma rua a outra. Os lotes que
as abrigavam não costumavam ser regulares, mas a maior parte deles
possuía reduzida largura, acentuado comprimento e gerando quarteirões
que também não eram uniformes. (OLIVEIRA 2010, p.149)

Portanto, durante o período colonial houve um modo de ocupação do território
que foi determinante para a formação da paisagem da cidade de Pirenópolis,
conforme Oliveira (2004) retrata nas figuras que seguem.

Figura: 34 Rua do Rosário, 1940.
Igreja N. S. do Rosário dos Pretos
Fonte: OLIVEIRA (2004)

Figura: 35 Aglomerado do Centro Litoral de
Portugal.
Fonte: OLIVEIRA (2004)

A figura 34, retrata uma composição por meio de elementos que repercutem
em uma iconosfera de grande semelhança com a tipologia encontrada em terras
portuguesas, como pode ser conferido na figura 35. Nesse caso, a semelhança
retratada confere ao espaço urbano, embora a autora priorize em suas pesquisas a
casa em meio rural.
De certa forma, nos ancoramos em Gubern (2013) e os seus esclarecimentos
a respeito da terminologia iconosfera em meio ao que as respectivas cidades mostram
na imagem acima como resultado de uma produção icônica, nos conduzindo a uma
forma de comunicação no mundo das imagens. Essa conjectura permite identificar
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elementos e suas correlações entre os espaços de encontro em diferentes culturas e
lugares, como é no caso das referidas imagens. Nessa perspectiva, a iconosfera local
somatiza aos artefatos em meio a um processo de mediação, em observância a tudo
o que está compondo imagens, tanto ao mostrar a Rua do Rosário, quanto

o

aglomerado litorâneo de Portugal. Sob essa ótica, Oliveira (2010) afirma que:
Em Meia Ponte, a paisagem urbana assentava-se no expressivo conjunto
horizontal das casas, intercalado pela verticalidade pontual das igrejas e
emoldurado pelo sítio geográfico com sua serra e seus morros. A casa
sobressaía-se como o elemento primordial da morfologia urbana, vinda do
século XVIII, atravessando o século XIX e chegando ao século XX.
(OLIVEIRA, 2010, p.149)

A expressividade da paisagem urbana, segundo a autora, refere-se a um
conjunto horizontal de casas intercaladas a outros elementos horizontais. Essa
relação é retratada nas imagens acima, onde é possível localizar um ponto de fuga no
plano final da imagem, cujas linhas fulgantes convergem para a Igreja Nossa Senhora
do Rosário dos Pretos18. Assim, as imagens acima permitem realizar um recorte da
morfologia que reafirma serem de épocas e de lugares diferentes, mas com uma
tipologia semelhante, quando as comparamos pela implantação tanto das ruas como
das casas. Essa inferência se aproxima da noção de que a imagem retrata a realidade,
esclarecidos pelos relatos de Rouille (2009), considerando o fato das referidas
imagens se tratarem de fotografias. Segundo o autor, “a imagem fotográfica cria o
real, ela fabrica o mundo, ela o faz acontecer” Rouille (2009, p.71-72).
A vivência de trabalhar com as fontes visuais utilizadas nessa pesquisa até o
momento, nos faz acreditar que a imagem nesse caso especificamente atua como
complemento da informação, e nos conduzindo por meio de um processo visual e
cognitivo abstraído do conjunto iconográfico, resultante das imagens retratadas pelas
figuras 34 e 35. Nesse caso, ao tomar as referidas imagens como representação do
cotidiano do homem, passamos a observar distintos elementos que as compõem,
como as duas palmeiras imperiais que estão situadas por trás do alinhamento das
casas enfileiradas à esquerda. Na sequencia é possível complementar o que é visto
nesta cena urbana da cidade de Meia Ponte, um imaginário céu azul com nuvens
esparsas, típico de um dia ensolarado do mês de agosto colonial. São percepções
construídas com base na imagem descrita a partir de uma produção no imaginário

18

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que não existe mais, (OLIVEIRA, 2004, p.143)
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encontrada nas imagens desse trajeto da pesquisa. Nessa perspectiva, Meneses
(2005) considera que:
Não se pode tomar a iconosfera, obviamente, apenas como o elenco de
imagens disponíveis [...]; trata-se, sim, de identificar as imagens de
referência, recorrentes, catalisadoras, identitárias – ou aquelas que, em
linguagem não técnica, são conhecidas como emblemáticas ou ícones e
integram aquelas redes de imagens (MENESES, 2005, p. 35).

Diante da experiência de conviver com essa variedade de imagens nesse
material consultado, nos trabalhos selecionados de Oliveira (2004) outras iconografias
que podem ser associadas às afirmações de Meneses (2005), como a existência de
um elenco de imagens disponíveis em uma iconosfera que denota elementos da
paisagem e da arquitetura colonial na cidade em questão.
Desse modo, podemos enumerá-las a partir do que se identifica na imagem
como o alinhamento das casas, o calçamento da rua, a igreja e as próprias casas
dentro desse alinhamento mostrado em ambas as imagens.

As mencionadas

palmeiras imperiais e o céu também podem compor esse elenco de imagens. Todos
esses elementos descritos integram-se a uma rede de imagens em um mesmo recorte
através da fotografia, de uma realidade possível, à qual se refere Rouille (2009). Então
podemos idealizar reações emblemáticas como, por exemplo, as que catalisam em
um possível céu azul, coroando este recorte, representado pela figura acima, mesmo
com a imagens utilizadas estando em preto e branco.
Nessas construções discursivas, a paisagem e a arquitetura faz compreender
que os relatos apresentados, da mesma forma como outras imagens moldam a
percepção do observador, direciona o seu olhar e o leva à interpretação pelo o que é
sugerido

pelas

fotografias

encontradas

nos

trabalhos

da

pesquisadora.

Consubstanciando que esse período, do ponto de vista humano, foi constituído com
base em uma eminente precariedade, sobretudo urbana.
Essas condições refletem sobre as dificuldades de sobrevivência dos que
passaram por esse período, principalmente se levarmos em consideração que toda
essa região não passava de um grande sertão, em todos os sentidos, não só em Meia
Ponte, mas em outros núcleos urbanos, inclusive na Cidade de Goiás, onde há outros
registros a respeito da simplicidade, da rusticidade e do vernacular que permitem a
construção no imaginário e na memória de possíveis imagens e cenas.
Essas recordações são recuperadas por meio de trechos escritos ou citações
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sobre aspectos específicos desse tempo, como os que escreve Bernardo Elis19, citado
por Oliveira (2010):
[...]desde o entardecer que o Palácio dos Arcos, quartel-general e
residência do governador, estava ornamentado com dezenas de
luminárias formadas de metade de uma laranja-da-terra a que se tirara o
miolo; no côncavo se botara azeite de mamona com pavio de algodão
incendiado. Dava uma luz avermelhada, suave para os olhos e cheirosa
para o nariz. (ELIS apud OLIVEIRA, 2010, p. 16)

Tendo em vista a citação acima, recordamos que em determinados momentos
podemos construir imagens ao acionar o imaginário das pessoas, por meio de um
modo de ver a arquitetura, mas também por meio do que se sê. E a memória como
um dispositivo sempre atento e conectado as fotografia acerca da arquitetura do lugar,
que vão criando imagens em nossas consciências, em que a arquitetura colonial forma
um pano de fundo. Simbolizando o que diz sobre um contexto econômico, político e
social e da região de Meia Ponte, nos relatos de Oliveira (2010) ou na Cidade de Goiás
descritas por Coelho (2013) e também por Boaventura (2007).
Essa experiência sobre o que se vê ocorre a partir de analogias de imagens
que retratam as iconografias, assim como outros dados sobre o contextos sociais,
produzidos desde o século XVIII, onde região de Meia Ponte, assim como em outras,
foi atravessada por um processo de apogeu, mas também de um declínio econômico,
após o auge da produção aurífera. Todos os processos que envolveram as
descobertas iniciais nesse território, como os rios, os caminhos entre outros arraiais e
o próprio ouro, derivam de uma principal atividade transformadora da região, que foi
a exploração do ouro de aluvião. Essas descobertas de certa forma provocaram uma
organização dos espaços, sobretudo do traçado urbano da cidade. Sobre esses
acontecimentos, Oliveira, descreve que:
Desde o seu surgimento, Meia Ponte organizou-se a partir de algumas
referências: o rio onde o ouro fora encontrado, os caminhos que ligavam
o arraial ao mundo e o edifício religioso que proporcionara o seu
reconhecimento. O seu traçado urbano derivava dessas condicionantes,
orientado pela tradição portuguesa e pelo sítio do lugar. O urbanismo
português prescreveu um traçado em que o conjunto das casas coladas
umas às outras e sem afastamento fronteiriço definia o desenho das ruas,
que eram entremeadas pelos largos onde se erguiam os edifícios
religiosos. (OLIVEIRA, 2010, p.147)

Para desenvolver um trabalho em que sejam produzidas narrativas sobre o
passado da arquitetura e do urbanismo colonial e alguns dos seus valores, como os

19

ELIS, B. Chegou o governador. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p.28
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descritos acima, é imprescindível o uso de imagens. Para tanto, é interessante que
esse uso considere as fontes visuais, como capazes possibilitar a construção de
sentidos sobre realidades ocorridas no passado. No nosso caso um passado colonial
como um dado histórico, assim acreditamos que as imagens podem atravessar as
narrativas, ampliando outros processos de construção de entendimentos, apoiados no
transito do olhar.
Sobre esses atravessamentos Meneses (2003, p.14) pode nos auxiliar, ao
clarear nosso entendimento ao ressaltar como as pesquisas com fontes visuais
investigam o campo das visualidades e tornam essa maneira de investigação, como
um campo de análises mais amplo para o entendimento das informações que podem
estar imbricadas nas imagens. Dessa maneira, as fontes visuais se mostram como
objetos detentores de historicidade e plataforma estratégica de elevado interesse
cognitivo. Para Meneses (2003, p.12), essa plataforma é constituída de olhares
baseado nas experiências do olhar e do pensar e sua relação com os estudos
historiográficos, a fim de potencializar o entendimento e o envolvimento dos aspectos
pesquisáveis, sobretudo ao campo de estudos da imagem a partir da Cultura Visual.
Deste modo, a partir do campo de conhecimento das áreas que envolvem os
estudos em Cultura Visual, podemos entender que há uma conexão entre os trabalhos
dos três pesquisadores estudados nessa historiografia. No entanto, há uma maior
aproximação entre os trabalhos de Oliveira e Coelho, pois os dois mostram com mais
evidência, em suas pesquisas, como foram iniciados os núcleos urbanos. Assim,
tanto o Arraial de Sant´Anna, atual Cidade de Goiás, quanto Meia Ponte, atual
Pirenópolis, tiveram como marco inicial as margens de rios de suas respectivas
regiões. Assim podemos inferir que enquanto o Rio Vermelho deu suporte para o
nascimento da Cidade de Goiás, na atual Pirenópolis, o seu surgimento ocorreu nas
proximidades do Rio das Almas, Córrego da Prata e Correto Lava-Pés, conforme a
imagem utilizada por Oliveira (2001), representada pela figura 33.
No entanto as duas cidades, foco dos trabalhos dos pesquisadores
mencionados, nasceram de circunstâncias de um mesmo período colonial. Assim
sendo, é natural que partilhassem de uma mesma atmosfera cultural, política e social
que, ao longo dos anos, foi construindo um cenário de interessante potencial
imagético. Algumas dessas semelhanças se dão pelas práticas de uma mesma
política de urbanização que, consequentemente, gerou uma mesma morfologia no
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espaço urbano da cidade que recebeu um mesmo estilo arquitetônico, no decorrer
dos anos. Logo, tanto as práticas de uma política de exploração quanto o espaço
urbano e os edifícios que os preenchem, resultaram em uma historiografia que pode
ser resgatada através de imagens, assim como nas visitas de campo.
De certa maneira, esses resgates por meio de imagens, parte de articulações
sobre os modos de ver a iconosfera da arquitetura colonial através dos processos de
mediação entre as fontes visuais encontradas e os envolvidos nessa experiência de
investigar por meio de imagens, criando uma relação de proximidade entre as fontes
visuais da historiografia utilizada e também nas imagens que foram produzidas
durante as caminhas exploratórias por entre as ruas das cidades históricas
pesquisadas
Ao passar por essa experiência em que vivenciamos uma espécie de retorno
aos séculos XVIII e XIX, é por meio das publicações dos três pesquisadores sobre
arquitetura colonial goiana é que nos demos conta das transformações que foram
ocorrendo ao longo dos anos no sítio históricos das cidades estudas até o momento.
Essa experiência foi vivenciada por meio de caminhadas de reconhecimento,
registrando fatos e aspectos interessantes sobre a arquitetura do lugar. E assim meio
que de repente, sem esperar, ao transitarmos por algumas das ruas do centro
histórico, sobretudo da Cidade de Goiás, fomos identificando algumas dessas
transformações que ocorreram desde o surgimento do Arraial de Sant´Anna,
registrando por lentes fotográficas aquilo que mais foi considerando de interessante,
relativo a arquitetura e ao urbanismo colonial.
Portanto, embora haja edifícios em bom estado de conservação, existem
também um processo de perdas por parte de outras construções que representam o
período histórico pesquisado. Sendo assim, entre nossas caminhadas exploratórias e
os modos de ver aqui estabelecidos, identificamos e fotografamos algumas dessas
arquiteturas que foram esquecidas.
É também por meio das caminhadas que o pesquisador como arquiteto e
fotógrafo gerou algumas imagens de outros edifícios que só existem na memória de
algumas pessoas ou em algumas imagens mais antigas. Há outras construções que
passam por uma espécie de diluição, devido ao diluível material de construção do qual
foram constituídos, mostrando-se totalmente em processo de desconstrução ao serem
expostos as ações do tempo.
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Assim, geramos registros desses e de algumas outras construções que
entendemos serem resultado de uma recusa, por parte de seus proprietários ou por
imposição das instituições financeiras que os controlam. De uma forma ou de outra,
identificamos uma espécie de negação da arquitetura colonial goiana em relação a
manter vivos seus exemplares que ainda restam, distribuídos entre o arruamento de
uma cidade que ainda tem muitas histórias pra contar, sobretudo por meio de um
potencial imagético ainda a ser explorado.
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CAPÍTULO 3

MEMÓRIAS, CAMINHADAS E CAPTURA DE IMAGENS NA CONSTRUÇÃO DE
SENTIDOS

3.1 Memórias de uma viagem escolar - o contato com o objeto de pesquisa

Visitar e escrever sobre a Cidade de Goiás sempre é um fato que nos apetece,
pois, enquanto moradores do Estado de Goiás, temos este hábito na vida escolar
desde a adolescência. No entanto, nos recordamos bem quando ocorreram os
primeiros contatos com esta cidade durante as viagens programadas por escolas em
que frequentamos no ensino médio, ainda na década de 1990, a fim de atender a
programas de disciplinas como literatura.
A imagem abaixo mostra parte dessa turma durante uma parada no trajeto da
viagem.

Figura: 36 Turma do colégio em viagem à Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 1990

Foram inesquecíveis os momentos vividos durante a viagem representada
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pela imagem acima. Foi um dia marcado tanto pela euforia juvenil como pelas
lembranças de ter visitado a cidade histórica pela primeira vez. No entanto, objetivo
final desta viagem orientada seria conhecer as obras do artista, pintor e escultor Veiga
Vale, que se encontravam no interior do museu de Arte Sacra, conhecido também
como Igreja da Museu da Boa Morte, situado no centro histórico da cidade, mais
precisamente bem próximo a uma das localidades da praça do Coreto. A praça do
Coreto! Inesquecível aquele lugar, principalmente no momento em que a professora
da disciplina que conduziu todos os estudantes iniciou o percurso da visita por vias
que se encontravam ainda fora do centro histórico da cidade, mas com acesso a ela.
Inesquecível a sensação de deslumbramento provocada durante o trecho
que nos conduziria ao centro histórico, numa experiência que nos deixou encantados.
Segundo Cleomar Rocha (2009), o deslumbramento “é um efeito momentâneo, de
rápida obsolescência”, ao passo que o encantamento está “mais assentado na cultura
ou nos padrões de gosto”. Deslumbrados, portanto, por termos vivenciado uma
espécie de processo de imersão atrelado a um verdadeiro mergulho no passado e
uma viagem no tempo.
Visitas escolares como essas, em que se misturam contatos diretos e
pessoais com o patrimônio, associados às narrativas dos professores, quando
possível, com intervenções dos discentes, proporcionam uma sensação de retorno ao
passado. Conduzem-nos à experiência de a vivenciar processos próximos ao conceito
de imersão pensados por Grau (2007) quando este se refere ao ligeiro processo de
ilusão que, por alguns segundos, nos captura em um processo imersivo.
Nessa experiência, podemos dizer que há uma espécie de submissão do
consciente à aparência e ao prazer estético da ilusão. Por outro lado, Grau (2007)
ainda afirma haver um outro processo que seria a inibição temporária, experiência em
que se manifesta a intensificação dos efeitos das imagens sugestivas, pela aparência
da percepção de diferenças entre a realidade e o espaço imagético (GRAU, 2007,
p.35-36). Diante dessas observações sobre aqueles momentos iniciais, podemos
considerar que a experiência de imersão e os processos de compreensão resultantes
dela podem ser a chave para um entendimento do que esteve ao nosso redor, durante
essa visita, causando

sensações, de fato,

novas, relativas às informações

multifacetadas e estreitamente interligadas, além de dialéticas e, por vezes, também,
contraditórias. Talvez, também, sejam dependentes em alto grau diante de quem
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observa o que vê nesse processo.
As definições de submissão do consciente e de inibição temporária
defendidas por Grau (2007) podem ser experimentadas durante ações de visitas
escolares à Cidade de Goiás, sobretudo quando uma turma de colégio tem a
oportunidade de adentrar ao interior do museu de Arte Sacra. A experiência de passar
por um emaranhado de outras informações discursivas e visuais novas para os
olhares, como aquelas que empreendíamos naquele momento, até hoje nos traz boas
lembranças.
Lembranças como essas justificam a motivação em pesquisar as
particularidades, sobretudo visuais da Cidade de Goiás, uma vez que as memórias e
as percepções desse lugar, tanto em visitas escolares como individuais, são
registradas em forma de narrativas e registros fotográficos, com intuito de rever e/ou
reviver, por meio dos aparelhos que resgatam a memória, as sensações vividas
durante a visita aos monumentos da cidade histórica. Essa caminhada pelas
expressões imagéticas locais, pertinentes às pesquisas em Cultura Visual, tiveram
como início uma proposta de atividade escolar que não se resumia apenas nas
considerações em relatar uma viagem juvenil. Mas, também, a de considerar que,
desde então, na realidade, tratava-se de um contato inicial, com um turbilhão de
sensações não identificadas no período da escola secundária, em um momento em
que ainda não era possível cartografar 20, com a finalidade de desenvolver estudos a
partir de um olhar científico, sobretudo em um contexto de grandes desdobramentos,
construídos desde muito antes da Cidade de Goiás ter sido a antiga capital do estado.
Ao observarmos as referências dos antecedentes históricos que datam desde
a formação inicial desse lugar, como núcleo urbano e toda uma estrutura de poder, a
ele atribuído, por meio da arquitetura da cidade, há uma espécie de indução à
produção de sentidos, em meio a tudo que nos envolve, durante a prática de caminhar
por diferentes trajetos pelas ruas da Cidade de Goiás. A aproximação com a referida
cidade no passado, enquanto estudante em uma visita orientada, e no presente como
mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade
Federal de Goiás, torna possível uma apropriação de conhecimento a partir do trânsito
do olhar que permite, “construções humanas, social e historicamente situadas”,
“A atenção cartográfica é, simultaneamente, concentrada, flutuante e aberta” (SOUZA; FRANCISCO,
2016, p.818,).
20
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Campos (2012, p.21), nas memórias e no imaginário que se associa à escuta do que
diziam os professores já no primeiro contato com a cidade. Nesse momento da
pesquisa, essa experiência entre passado e futuro soma-se às memórias e às leituras
da bibliografia direcionada ao assunto pesquisado, de uma forma que nos conduz a
pensar sobre as visualidades ocorridas e as relações que atravessam a memória e as
imagens.
Há, nesse contexto, imagens que preenchem lugares específicos da
memórias, mesmo que algumas sejam lembradas e outras esquecidas em meio à
construção de entendimentos sobre os modos de ver a iconosfera da arquitetura
colonial goiana relativa aos processos de mediação rumo a construção de sentidos.

3.1.1 Uma caminhada pela Iconografia do Objeto de Pesquisa.

Em busca de visualidades a partir do que há na iconosfera da arquitetura
colonial da Cidade de Goiás, desenvolvemos uma caminhada exploratória pelo
universo imagético do centro da cidade, com possibilidades de exploração de fontes
materiais e visuais. Em o “O grande jogo do caminhar” como prática estética de Careri
(2013), se consideraram os atravessamentos de informações que ocorrem durante
as caminhadas de reconhecimento realizadas no sítio urbano dessa cidade,
principalmente durante o preenchimento de cadernetas de campo. No entanto, o
percurso que liga a Praça do Coreto à praça do Chafariz revela-nos um segmento em
que a iconosfera local se mostra, logo no início deste percurso, quando nos
deparamos com as informações visuais do Palácio Conde dos Arcos e a Igreja da
Nossa Senhora da Boa Morte, além, é claro, da Igreja Matriz de Sant’ Anna.
Ao observarmos outros monumentos históricos ao redor, como a Igreja da
Matriz e a própria Praça do Coreto, somos atraídos para outras representações que
nos remetem aos símbolos do imaginário que também constituem a identidade da
Cidade de Goiás. Logo, por meio das pedras em que pisamos em cada uma de nossas
passadas durante as caminhadas exploratórias, percebemos a variação de suas
irregularidades volumétricas com os pés.
Essa maneira de conhecimento por meio de outros sentidos nos proporciona a
sensação de vivenciar a materialidade dos monumentos do passado, nos levando ao
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inevitável sentimento de estarmos vivendo, mais uma vez, algo relativo a uma
experiência imersiva. Tal experiência, de fato, capta toda a nossa atenção, ao
observarmos as edificações à nossa volta, formadas por características variadas de
um mesmo estilo arquitetônico e vernacular.
Esse tom urbanístico medieval no traçado urbano da cidade, no trecho entre
a Praça do Coreto e a Praça do Chafariz, nos mostra as fachadas das edificações
que, na sua maioria são residenciais e vão até o limite do arruamento. Com uma leve
sinuosidade, percebemos o deslocamento linear permitido pela implantação das
residências na rua e, ao longo do caminhar, observamos que não há a costumeira
ortogonalidade que separa uma quadra da outra, como nas cidades atuais. Outras
características podem ser visualizadas nas figuras abaixo, por meio de alguns
artefatos da arquitetura residencial que seguem.

Figura: 37 Residências, na Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Figura: 38 Residências, na Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Durante essa caminhada, ao passar em frente de cada uma dessas
residências, distribuídas ao longo da rua, é inevitável que fixemos os olhos por alguns
instantes nas aberturas, sejam em portas ou janelas que compõem a arquitetura
colonial. Notamos que tanto as portas quanto as janelas estão sempre fechadas, como
se ali não houvesse proprietários ou sequer moradores.
Nas residências mostradas na figura anterior, pudemos identificar que há
como distribuição de acesso um calçamento com pedras extraídas da região. Assim,
mais uma vez, essas pedras que provavelmente estruturaram a construção do ainda
Arraial de Sant´Anna, nos tomam a imaginação, sendo inevitável não percebê-las,
visualmente o logo, deduzimos que, em períodos coloniais, era a única alternativa de
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calçamento existente. Essa pavimentação com pedras de formatos irregulares
compõem um mosaico de formas que se espalham por esse arruamento, cobrindo,
assim grande parte do centro histórico. Logo, supomos que foi tanto no passado
quanto no presente, sobre essas pedras, que transitaram pessoas de diferentes
castas sociais, inclusive as que por ali pisaram descalço.
Nessa experiência de caminhar e observar podermos sinalizar que a
pavimentação de pedras é também vernacular e resulta em um desenho
particularmente interessante, ao percebermos que as imagens formadas por entre os
seus encaixes nos causam curiosidades provocativas. Notamos, então, outras
imagens produzidas entre os vãos dos blocos rochosos que se associam a
percepções construídas com base na reunião outras abstrações, individuais ou
coletivas, como as discutidas por Meneses (2005) e relativas à iconosfera, conforme
imagem que segue.

Figura nº 39 Calçamento das ruas do centro histórico da Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Nessa perspectiva, a iconosfera local somatiza as possibilidades de produção
de sentidos relativos aos trabalhos de reconhecimento, se deslocando para uma
prática de observação de tudo o que está ao nosso redor, em pleno centro histórico
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da cidade. Segundo Rocha e Eckert (2008, p.1), caminhadas de reconhecimento como
as relatadas nessa pesquisa tratam-se de saberes e práticas etnográficas, a fim de
atender uma demanda científica, por via de uma observação direta.
Contudo, além de todos esses reconhecimentos e constatações sobre as
características coloniais do lugar em questão, observamos que as construções locais
vão se descortinando à medida que seguimos no trajeto traçado. O trajeto, assim, nos
permite visualizar, um pouco mais adiante, até chegar o momento de nos depararmos
com um vazio urbano, mais conhecido como Largo do Chafariz, tendo ao fundo, em
um segundo plano, mais à direita, o Museu das Bandeiras, embora ainda com uma
certa distância. Após vários passos, a sensação de estarmos sendo vigiados continua.
Já quase no centro da praça, o museu, aos poucos, vai se mostrando até o momento
de não parecer tão pequeno. Sua significância começa a se apresentar como um
marco, um ponto focal, valorizando o vazio existente entre o mesmo e a praça onde
se encontra.
Ainda no processo de caminhar, como uma experiência estética conforme
afirma Careri (2013), o caminhar nos permite estar mais próximos da retangular
fachada do Museu das Bandeiras, que vai se mostrando e se destacando entre as
demais construções localizadas à margem da praça. Percebemos, então, que é
indiscutível a diferença entre este e os outros edifícios do local, no que se refere à
suntuosidade, comprovada a partir da escala de alguns elementos em volta, como a
vegetação da paisagem local, ou das luminárias instaladas nas proximidades do
entorno e, até mesmo, a atitude dos que, no momento dessa caminhada, para a
contemplar o que estão vendo.
A posição do observador quando de frente para o monumento o leva a perceber
a grandiosidade volumétrica do edifício do museu. Perdemos, nesse momento, a
noção de sua simetria enquanto composição arquitetônica, pois não é mais tão bem
definida quando observamos de longe e logo notamos que o azul do céu, que antes
coroava a sua privilegiada posição na praça, já não compõe mais a mesma cortina de
fundo, pois todo o volume edificado, visto de perto, cobre totalmente esta noção do
observador. É criada, então, uma posição do sujeito imerso em uma criticidade
discursiva, abstraída de um recorte histórico. A posição de criticidade emana da
dualidade existente entre o que se vê e o que se diz (HERNANDES, 2011).
Essas percepções são experiências em que o passado e o presente não são
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mais estabelecidos como dois tempos distantes, mas estão em constante convivência.
Isso nos diz que, aquela tarefa solicitada pela professora de literatura no passado,
durante a visita realizada ao museu de arte sacra, ainda está latente, embora a retina
seja mais atenta e direcionada nesse momento. Por conseguinte, contamos com a
sensibilidade de um olhar mais ativo aos registros edificados pelas ruas da Cidade de
Goiás e cada um dos seus segredos. Ainda escondidos entre as brechas e as
possíveis rasgaduras que por vezes não conseguimos realizar incisões (DidiHUBERMAN, 2014) mas que revelam provocações e olhares diversos, sejam
justificados pela ação da natureza, ou pelo homem no passado ou no presente.
No entanto são variadas perspectivas imagéticas que requerem atenção do
observador, sobretudo quando as imagens do lugar se tornam objeto de investigação,
pois, o vivo acervo iconográfico existente na Cidade de Goiás é um desafio instigador
para que se façam leituras das imagens, com grandes revelações ainda a serem
desvendadas. Assim, é possível constatar visualmente ou construir hipóteses de que,
no espaço pesquisado, há algumas cicatrizes provocadas pelo tempo, que são
observadas ou mostradas quando a própria imagem deseja mostrá-las. Esse
movimento é resultante dos diferentes processos de relações de poder pertencentes
ao nosso ambiente de pesquisa em que há perspectivas durante as caminhada pelo
sítio urbano do Patrimônio Cultural e edificado existente na Cidade de Goiás que nos
proporciona uma imersão na iconografia local.
A experiência de vivenciar as etapas que constituíram esse trabalho de
pesquisa nos despertou para o importante papel de mostrar da arquitetura colonial da
cidade, com cicatrizes impostas pelo tempo, as quais nos contam muito sobre os
modos de vida da antiga capital do Estado de Goiás. Consequentemente, somos
estimulados a investigar as informações, sobretudo imagéticas, a partir de técnicas de
observação, caminhadas exploratórias e fotografias, assim como tem ocorrido durante
boa parte do percurso desse trabalho.

3.1.2 O exercício do olhar, observação direta, imagens e descaracterização.

Acreditamos que o exercício do olhar atravessa os trabalhos de investigação
desenvolvidos até o momento sobre algumas variáveis que envolvem questões
relativas ao patrimônio edificado. Essa ocorrência se desenvolve a partir da
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abordagem conceitual, teórico e metodológica sobre toda a temática disposta nas
etapas que constituíram essa pesquisa. Porém, a natureza desse olhar está
condicionada, mas não limitada à historiografia contida nesse trabalho, que trata-se
direciona tanto os modos de ver quanto os processos de mediação dispostos, rumo a
outros desdobramentos construídos a partir da arquitetura colonial da Cidade de
Goiás e da arquitetura do habitar em Pirenópolis.
Esse entendimento entre os modos de ver e os processos de mediação
permitem que haja atravessamentos de outras áreas do saber, como já
demonstramos, por se tratar de estudos atribuídos à Cultura Visual, pois são “estudos
voltados para investigar o mundo das imagens, um mundo de teias e redes imagéticas,
produtoras de sentido. São estudos voltados para analisar como as relações entre as
imagens produzem sentido“ (SANT’ANNA, 2016, p.12).
Essa consideração de Sant´Anna, também pode ser atribuída às imagens da
historiografia dos autores consultados, que vão preenchendo e substanciando parte
dos argumentos utilizados nos procedimentos investigativos até o momento. Tal como
as fotografias produzidas durante a prática do caminha, e a ocorrência de uma
constante observação, sobretudo visual, durante essa pesquisa em curso.
Diante dessa maneira de constatar visualmente elementos que compõem o
objeto em estudo, de acordo com Rocha e Eckert (2008), esse ato de observar
constantemente é classificado como observação direta e, sobre essa maneira de ver,
as autoras afirmam que:
A observação direta é sem dúvida a técnica privilegiada para investigar os
saberes e as práticas na vida social e reconhecer as ações e as
representações coletivas na vida humana. É se engajar em uma experiência
de percepção de contrastes sociais, culturais e históricos. As primeiras
inserções no universo de pesquisa conhecidas como “saídas exploratórias”,
são norteadas pelo olhar atento ao contexto e a tudo que acontece no espaço
observado. (ROCHA E ECKERT, 2008, p.2)

A experiência dessa maneira de observação, descrita por Rocha e Eckert
(2008), permite tecer indagações sobre a realidade do lugar, no momento do contato
com determinadas localidades da cidade em estudo. Com isso, construímos, a partir
de noções sobre o patrimônio histórico, material e imaterial, indagações que vão
consubstanciando essa pesquisa, provenientes de ações de interpretações históricas
e culturais que operam na cidade. Isso envolve a arquitetura colonial a ponto de
direcionar não somente pelo olhar, mas também pelo que se ouve, por entre as ruas,
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praças, largos, entre outros lugares que abrangem o mundo público e o privado, do
objeto pesquisado.
A observação direta descrita pelas autoras acima nos remete a atingir
diferentes realidades em um mesmo lugar. À medida que isso ocorre, aos poucos, vão
se decodificando o que se encontra entre o elenco de imagens produzidas. Portanto,
essas “Imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos em
cenas” (FLUSSER, 2002, p.8). Sob esse pensamento convivemos com referências
imagéticas como códigos que podem traduzir eventos desenvolvidos para esse
trabalho que ocorrem a partir de cenas captadas por imagens fotográficas que
mostram situações atribuídas às afirmações de Flusser (2002).
Dessa maneira, há compreensões que ocorrem ao observar as características
do sítio histórico urbano da Cidade de Goiás, onde o que é visto vai sendo acrescido
de indagações provenientes da arquitetura e do urbanismo português observado.
Neste contexto, apresentam-se características de uma arquitetura colonial muito bem
cuidadas que podem ser conferidos em alguns edifícios da referida cidade.
Na imagem que segue, é evidente o caso de exemplares da arquitetura
colonial goiana que passam por constantes cuidados de manutenção e conservação,
e nem por isso mantém as características coloniais com maior fidelidade, como pode
ser conferido pelo edifício institucional, que segue.
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Figura nº 40 Descaracterização do patrimônio Rua Moretti Foggia Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Na mesma figura, vemos uma construção residencial que foi totalmente
descaracterizada, se considerarmos como referência do lugar a arquitetura colonial
do século XVIII. Contudo, há outro edifício com evidentes procedimentos de
manutenção: o edifício institucional ao lado da residência descaracterizada consegue
manter, de certa forma, as características do estilo colonial, da arquitetura do século
XVIII.
No entanto, há outras construções que, apesar da existência de recursos para
manutenção, foram descaracterizadas com a modificação do que, um dia, representou
parte de um patrimônio histórico edificado. Desse modo, refletimos sobre as
diferenças entre os edifícios que estão lado a lado na referida figura, a partir da ideia
de recusa, como se algo ou alguma coisa se recusasse a manter traços mais fiéis do
estilo arquitetônico do século XVIII. Essa experiência, baseada na observação direta
de Rocha e Eckert (2008), tal como pelas caminhadas exploratórias de Careri (2013),
nos leva a crer que nem mesmo com recursos financeiros foi possível de manter
conduzir de uma forma mais comprometida um exemplar da arquitetura colonial
goiana. Assim, é alterada a construção que deveria ser um objeto de conservação do
patrimônio edificado, como observamos na imagem que segue:
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Figura nº 41 Descaracterização do patrimônio, Rua Moretti Foggia - Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Por meio de imagens como essa, podemos confirmar que, na cidade objeto
de estudo, há outros edifícios que trazem informações visuais, sobre o seu estado de
conservação, possíveis de permear as asserções descritas por Flusser (2002, p.8),
ao descrever as imagens como códigos, como também as citadas por Meira (2003),
para quem a imagem também tem a função de agregar significados. Sobre esse valor
que agrega, o autor esclarece que:
A imagem tem papel virtual agregador de significados, formas,
comportamentos reais do cotidiano vital. Imagens mostram a exterioridade
dos fenômenos intersubjetivos que se concretizem em gestos, formas,
agenciamentos culturais, através dos quais a sociedade exerce sua
criatividade. (MEIRA, 2003, p. 52)

Segundo os relatos da autora, podermos considerar que as imagens
referentes aos edifícios com a arquitetura descaracterizada possibilitam agregar
comportamentos do cotidiano, que exteriorizam uma falta de reconhecimento sobre a
importância do patrimônio arquitetônico local, pois há, de certa forma, uma
descaracterização da fachada da edificação mencionada, que também o diferencia
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dos edifícios vizinhos que não apresentaram a mesma transformação. Portanto, da
mesma forma que Meira (2003) expõe reflexões sobre a imagem como agregadora
de significados, Flusser (2002) discorre que a imagem estabelece relação imediata do
homem com o mundo, havendo uma inversão das funções. Nessa perspectiva, o autor
relata que o homem passa a viver em função da imagem e não as imagens em função
das necessidades do homem, pois “imagens são mediações entre homem e mundo”
(FLUSSER, 2002, p.9).
No que tange ao estado de conservação de algumas construções coloniais,
podemos considerar que também vivemos uma experiência imersiva, em função das
análises comparativas com as imagens utilizadas. Esse entendimento não só transita
entre as ideias dos autores utilizados até o momento, como também preenche os
olhares, sobre os lugares visitados, como um ato que tornou possível gerar as próprias
imagens como um observador atento. Assim como as escolhas e a experiência
adquirida durante o processo de mediação entre as referidas imagens, ao selecionálas, evidenciando os “modos de ver” do pesquisador em função delas.
Porém, as utilizamos para as funções que nos cabem nesse trabalho, pois
não estão distantes do que captam os olhos a partir da observação direta relatada por
Rocha e Eckert (2008). As atividades que complementam essa prática acionam o
pensamento que atravessam constantes transformações sobre o que captamos a todo
o momento, a cada visadas que lançamos, e de certa forma, vão se revelando
curiosidades a partir do contato visual que não deixa de observar o que nos enche os
olhares com o que é bom, mas que também nos remete a sensações de esquecimento
quando alguns edifícios assim que observados ainda nos transferem noções do que
poderiam ter sido no passado colonial. Outros, no entanto, só existem na memória
dos que conviveram com alguns deles por algum tempo, mas hoje, apagados do
espaço da cidade, estão presentes apenas nas lembranças ora recente ora
distanciadas pelo tempo, para os que constam apenas nas estórias de algumas
pessoas mais antigas.

3.1.3 Ruínas, mediação entre descaracterização e diluição da arquitetura.
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Segundo Choay (2001), a ruína pode ser entendida como um bem material
fruto da intervenção do homem no passado, considerada como legado à sociedade
do presente, da mesma forma que edifícios do tempo atual em um futuro poderem vir
a se encontrar em um estado de ruína. Segundo as considerações de Brand (2004),
ruinas também surgem pela a ação dissolvente que o tempo exerce sobre todas as
coisas naturais e artificiais. Portanto, “A ruína e tudo aquilo que é testemunho da
história humana, mas com um aspecto bastante diverso e quase irreconhecível em
relação àquele de que se revestia antes” (BRANDI,2004, p.65). Conforme podemos
conferir junto a imagem que segue.

Figura nº 42 Residência com fachada em ruínas - Cidade de Goiás.
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Essa é a situação de algumas construções encontradas nos percursos
trilhados pelas ruas da cidade pesquisada, onde, ao encontramos algumas
construções em estado de ruinas, logo confirmamos que essas “são registros vivos
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da arquitetura de um lugar, pelos seus elementos tipológicos e estruturais, é possível
descobrir aproximadamente a data de construção do edifício” (DINIZ, 2014, p.3).
Diante da referida imagem, tal como no momento de registrá-la durante as
caminhadas, que também ocorreram em ruas adjacentes, foi possível vermos locais
com edifícios em situação muito diferente daquelas em que a arquitetura colonial se
encontra em melhor estado de conservação como mostrado anteriormente. Nesse
momento, é inevitável não recordarmos da significativa “consciência histórica”, que
ronda a historiografia, tratada por Rousen (1996). Assim como as contribuições de
Coelho, Oliveira e Boaventura ao descreverem em suas publicações especificidades
relevantes sobre os sítios históricos que completam parte de alguns episódios
coloniais da história dos lugares objeto de estudo, relativos aos séculos XVIII e XIX
no caso de Oliveira.
No entanto, sobre os trabalhos de Coelho e Boaventura, encontramos
informações que de certa forma ainda estão vivas, em algumas construções do centro
histórico sobre um urbanismo datados de 1720. Todavia ao transitarmos hoje por esse
mesmo cenário descrito pelos referidos pesquisadores, encontrarmos algumas
construções, fora do centro histórico em estado de ruinas, o que nos permite
construirmos um entendimento de que há uma espécie de descaso, com algumas
construções, por porte de seus proprietários ou instituições que as representam.
São construções que, embora estejam em um estado de diluição, devido à
ação do tempo, podem nos contar um pouco de parte dos anos que evidenciam os
aspectos históricos dessa região do Brasil colonial. Seja como marco inicial com a
fundação do Arraial de Sant´Anna ou com os novos ares de mais um período histórico
com a criação da Vila Boa de Goiás, somando a histórias que se acumulam, sobre a
Cidade de Goiás.
Portanto, ao se observar uma imagem em processo de destruição, como a
anterior, interpretações de esquecimento ou de perdas também podem ser associadas
às relatadas por Boaventura (2007) em sua pesquisa, como em sua publicação de
título, “Urbanização em Goiás do século XVIII”. Há, nessa publicação de Boaventura,
informações de todo um processo de urbanização que diz muito sobre toda uma região
aurífera. No entanto, trata-se de dados levantados pela autora, os quais evidenciam
que muitas construções deram suporte para a estruturação de uma região que viveu
processos de descobertas com instalações muito rudimentares inicialmente. E logo
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depois outras edificações foram dando suporte inicial e uma certa consolidação em
determinadas localidades, como Ouro Fino, Ferreiro, Buenolândia, entre outros
povoados nas proximidades da própria Cidade de Goiás. Como pode ser conferido
nas imagens dos mapas utilizados em sua pesquisa.
Não podemos deixar de mencionar que Oliveira (2001; 2010) retrata em suas
pesquisas o modo de habitar em Pirenópolis do século XIX. Logo, todas as suas
considerações descritas sobre o assunto nos fazem ter uma consciência histórica de
que as construções coloniais poderiam apresentar uma outra situação. Ou seja de
modo que mantivessem características mais fiéis aos séculos de exploração aurífera,
uma vez que, como já frisamos, pode nos revelar muito a respeito sobre o
comportamentos de um uma sociedade, sobretudo em regiões centralizadas, das
cidades históricas. Acreditamos que foram nessas localidades mais centrais do
território, que se concentraram mais informações, sobretudo as que podem ser
transmitidas pela arquitetura dos Edifícios.
Contudo, em alguns desses lugares em que a arquitetura encontra-se em
estado de ruínas, é inevitável o sentimento de esquecimento também. E embora seja
desagradável lidar com imagens como essas que revelam um edifício que já não
possui mais condições de defesas contra o tempo, como é mostrado na referida figura
acima, há uma outra sensação que nos envolve. Assim, como o que nos restasse
nesse momento, podemos aprender com as observações das construções nesse
estado, encontradas em nossas caminhadas exploratórias. Nesse sentido, relata Diniz
(2014):
A aparência é mais um aspecto que representa um estágio em que o edifício
já não apresenta suas defesas como cobertura, portas e janelas. Já se
perderam pisos e paredes, o que certamente enfraqueceu a estrutura do
mesmo. Embora testemunho muitas vezes de centenas de anos, este não
sobreviverá indefinidamente sem medidas de proteção. (DINIZ, 2014, p.3)

Deste modo, os olhos transitam em torno da construção em ruínas de uma
antiga residência, e se fixam, nos mais íntimos dos detalhes que compõem a sua
aparência, sem proteção, nos direcionando a indagações de tristeza, porém de muita
curiosidade, ao ver o escoramento que sustenta o restante do que ainda ficou de pé,
sendo utilizado pela vegetação daninha como objeto de acesso ao restante do que
seria uma fachada. O reboco que cobre parte da parede ainda existente revela, ao
cair, os blocos irregulares de algum tipo de argila rusticamente moldados para a
devida função de fechamento. E, neste sentido, mostra que exerceu uma das funções
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da arquitetura que foi a de proteger o homem das intempéries provocadas por
fenômenos da natureza.
A partir do momento que optamos por tratar tal imagem como ruinas, podemos
associá-la a condições sobre o que vemos nesse estágio de diluição. Assim Diniz nos
esclarece que:
O poder de evocação do passado transmitido pela ruína pode ser atribuído
ao conhecimento da história, mas também a possibilidade do espectador
viver além da representação pictórica ou escultórica, na ruína, a quarta
dimensão, o tempo para percorrê-la e recriar o edifício ou “arruiná-lo” ainda
mais. Pelas condições físicas oferece a ruína à ideia de espaço aberto em
desconstrução, o que estimula exercícios criativos espaciais. O passado é
revisitado num caminho de nostalgia/regressão ou um futuro é
imaginativamente criado a partir da situação degradada do presente. (DINIZ,
2014, p.4)

De toda forma, aprendemos com essa evocação do passado, pois, por meio
dela, conseguimos ver do que foram feitas as paredes, as estruturas em madeira que
não se fundem aos blocos argilosos. Podem ser conferidas também, pela imagem
anterior, as poucas telhas cerâmicas que ainda desafiam os períodos mais chuvosos
que, resistentemente, insistem em permanecer apoiadas sobre a parede, que também
resiste, apesar de sua nítida fragilidade. Esses elementos irrigam a memória sobre as
informações a respeito dessas construções, que vão se diluindo ao longo do tempo,
de forma latente ditadas paulatinamente pela imagem.
Dessa mesma maneira, perdem também suas lembranças, tal como sua
própria história em processo de diluição. Então, são inevitáveis pensamentos do tipo:
Onde estarão as pessoas que poderiam nos contar mais sobre essa antiga casa, e o
seu modo de habitar? Por que as esquadrias em venezianas de aço, já em processo
de corrosão, substituíram as portas e janelas que provavelmente foram de madeira
um dia? Esses elementos metálicos nos incomodam ao observá-los, tanto quanto as
escoras que aparentemente soam como um crucifixo. Logo, deduzimos uma casa
crucificada!
A referida imagem, de certo modo apresenta “rasgaduras e incisões” mas não
eram essas interferências que gostaríamos de ver, também acreditamos que não são
essas que se referiam Didi-Hiberman (2014). Pois a imagem da figura acima já nos
convida a refletir novamente e, inevitavelmente, nos vem à mente pensamentos que
nos direcionam ao mencionado processo de diluição do patrimônio. Não há como
negar que, nesse processo, existe uma experiência vivenciada sobre visualidades por
meio dos enquadramentos fotográficos

que possibilitam configurar uma rede de
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significados e argumentações, a partir do uso de fontes visuais de uma arquitetura em
processo de ruína ou de diluição que seja. Pois, Thiago Sant’Anna (2016) nos
condiciona a refletir sobre o propósito de utilizar essas imagens, da seguinte maneira:
O propósito de analisar fontes visuais não pode ser, dessa forma, atrelado ao
intuito de encontrar a “verdade” sobre uma vida social e nem descobrir o seu
significado oculto, mas sim perceber como uma possível realidade social foi
dada a ver, foi percebida e visualizada por diferentes olhares situados.
Considerar, dessa forma, as imagens como fontes e não como ilustrações é
um desafio desse estudo, pois significa efetivamente tomá-las como uma
visualidade que produz acontecimento. (SANT’ANNA, 2016, p.13)

As fontes visuais, assim, nos direcionam a construção de entendimentos e
não a verdades conforme relata Sant´ Anna. Com essa perspectiva, nessa etapa da
pesquisa, direcionamos as diversas imagens produzidas a assimilações que
permeiam a arquitetura colonial a partir também da historiografia contida nesse
trabalho. Nela, há significados como os descritos por Oliveira (2004) que, em seus
trabalhos, utiliza imagens de casas coloniais em Pirenópolis acrescidas de croquis.
Essa disposição entre imagens de residências acrescidas de desenhos nos
dão ideia de como seria o seu interior, nos conduzindo durante alguns segundos de
observações, direta, como descrevem Rocha e Eckert. Assim, sem preocupação com
verdades, os olhos transitam pela imagem, e logo são deduzidos pensamentos a
respeito do que teria sido habitar ou transitar por entre os ambientes das casas, que
os croquis das imagens utilizadas por Oliveira (2004), nos mostraram.
O mesmo não ocorre ao se observarmos a imagem que segue. Logo, o que
nos resta é indignação e dúvidas.
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Figura nº 43 Residência interior em ruínas, fachada escorada - Cidade de Goiás.
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Como tecer analogias a partir do estado em que se encontra essa edificação?
Por mais que fizéssemos um esforço, a imagem acima não nos permite esse tipo de
indução visual, comparando ao que permite os croquis utilizados por Oliveira (2004),
restando como processo de construção do pensamento, análises que contam com o
acionamento do imaginário apenas. Diante dessa situação de perda gradual de
algumas edificações residenciais, nos recordamos das afirmações de Gustavo Neiva
(2001) sobre construções e residências no espaço urbano dos primeiros anos da Vila
Boa. O referido autor também afirma que essas construções contribuíram para o
preenchimento estrutural e, consequentemente, espacial da cidade, como é mostrado
nas imagens de nome “Os Prospectos de 1751”, Coelho (2013, p.31). Esse prospecto
nos transfere a noção visual da paisagem da Capitania Goiás nos séculos coloniais,
evidenciando a quantidade de edifícios residenciais em comparação com os demais
edifícios religiosos e os oficiais. Essa informação visual também está evidenciada nas
publicações de Boaventura (2007).
Hoje, não é diferente, as residências que se encontram no centro histórico
ainda representam grande parte das construções como pode ser confirmado durante
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o contato visual na pesquisa de campo. Há, então, um entendimento de que muito se
perde quando essas residências começam a ser dissolvidas pelo tempo, pois, com
elas, também são destruídas partes da história.
Durante as caminhadas pelas ruas da Cidade de Goiás praticamos a
observação direta a que

se referem Rocha e Eckert (2008) e, de certa forma,

pudemos deduzir que o estado de conservação de construções como as que foram
mostradas em estado de ruínas podem ser uma intenção de fato uma intenção de
seus proprietários, dependendo do caso. Pois Identificamos que, dependendo do
local onde se encontram, um terreno vazio é mais interessante para fins de
comercialização do que com uma terreno com uma edificação tombada, mesmo que
em ruínas. Portanto, essa compreensão, também a partir de imagens, nos leva a crer
que esse processo pode vir a ser intencional, partindo de que é dispendioso e
extremamente trabalhoso recuperar construções que apresentam as características
construtivas como as mostradas pela imagem. Há também algumas justificativas
sobre uma certa burocracia ao se tratar tanto de reformas quanto de obras de
manutenção quando se envolvem elementos do espaço urbano ou edificações que
estejam em regiões do centro histórico.
Premeditado ou não, o processo de diluição do patrimônio edificado começa
como é demonstrado na imagem que segue. Observamos que a edificação apesar de
ter janelas fechadas, foi visitada por vândalos. Não há a devida manutenção do
telhado, o que facilita o acesso das águas da chuva ao seu interior.

Figura nº 44 Fachada de residência em
processo de descaracterização
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Figura nº 45 Residência em processo de
descaracterização, ruínas em diluição
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017
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Pelo que pode ser conferido nessas imagens, os próximos passos do
processo de diluição serão a queda do telhado e logo o desmoronamento das paredes,
dando continuidade à destruição de mais residência da cidade. Esses estágios
descritos significam a partida definitiva de parte da memória dos que habitaram na
cidade colonial. Consequentemente, parte também mais um exemplar da arquitetura
colonial goiana, o que pode ser conferido também nas próximas imagens.

Figura nº 46 Fachada de residência
descaracterizada, em estado de diluição
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Figura nº 47 Descaracterização Interna, mais
uma perda da memória diluída
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

A imagem acima mostra mais uma residência em ruínas, e aparentemente os
recursos adotados para impedir o seu desmoronamento total são inúteis. É possível
ver uma pequena parte do telhado com um madeiramento antigo, típico das
construções do centro histórico. Seus elementos restantes não conseguem vedar a
água que escorre pelas paredes, de forma que proteja das águas da chuva o restante
que sobrou da construção. Além de nos dar uma noção do processo avançado de
destruição, quando comparada com as imagens anteriores, é possível ver o esforço
das escoras que sustentam o restante da fachada, em mais essa imagem. De
qualquer forma, somos conduzidos pela figura a entender que o escoramento não
resolverá o problema com a incidência das chuvas, e só adiará o seu caimento por
completo. Trata-se de uma construção que agoniza!
Foi possível ver em uma visita de campo que as paredes são constituídas de
blocos de uma espécie de argila, que absorve água durante as chuvas, aumentando
seu peso. Qualquer inclinação pode significar o desmoronamento do restante da
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construção. No entanto, outras imagens de construções em situações análogas foram
produzidas, nos revelando que provavelmente passaram ou pelos mesmos estágios
de diluição, evidentes nas últimas quatro imagens. Tal situação pode ser conferida na
próxima figura.

Figura nº 48 Ruínas de antigas construções no centro histórico da Cidade de Goiás
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Nessa figura, há outras informações, inclusive já discutidas, sobre um
entendimento que pode ser classificado como uma recusa. Contudo, acreditamos
haver um processo de aprendizado, durante a produção dessa imagem, ocorrido por
meio dos desdobramentos que também derivam da observação direta de Rocha e
Eckert (2008). Isso porque, ao observá-la, podemos inferir que tanto a ruína evidente
em primeiro plano, quanto a construção de dois pavimentos mais ao fundo, na mesma
imagem, evidenciam uma forma de recusar-se a manter a memória, como parte
pertencente de um patrimônio arquitetônico e urbanístico.
Partimos desse entendimento, pois a imagem nos transfere uma certa
expectativa de que a ruína por ela representada em primeiro plano poderia ter sido
mais um exemplar da arquitetura colonial goiana que se perdeu ao longo dos anos. E
conforme denuncia a imagem, a construção em segundo plano, também, não
demonstra mais registros que representassem a arquitetura colonial goiana.
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Portanto, as duas construções foram, de certa forma, diluídas pelo tempo,
sem as premissas de uma arquitetura do século XVIII. Esse fato não nos permite, nem
mesmo em pensamentos, uma aproximação sobre a existência de uma construção
colonial, que possivelmente existiu nesse determinado lugar. Conforme pode se ver
abaixo

Figura nº 49 Ausência, terreno vazio em pleno centro histórico
Fonte: Arquivos Gledson Nascimento
Ano: 2017

Nesse caso, por meio de uma construção de pensamento, deduzimos que um
dia pôde sim ter havido uma construção tipicamente colonial no referido lugar, da
figura anterior, conclusão a que chegamos através de uma análise visual, e
comparativa com outras construções vizinhas. Ao que tudo indica, seria mais uma
construção residencial. Pois, não há mais nenhuma testemunha a não ser o muro de
contenção com pedras que representa um artefato típico da região. Esse elemento
nos possibilita tecer analogias sobre a provável arquitetura residencial, que,
possivelmente, poderia ter existido nesse local, com as demais características
coloniais, do século XVIIl, que abrigou pessoas e também histórias que poderiam estar
atribuídas às memórias derivadas da imagem utilizada. Em nossas analogias, essa
imagem comprova mais um típico exemplar de diluição do patrimônio, já em seu
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estágio final. Nesse sentido, Nascimento (2011) nos direciona a conexões sobre
imagens, da seguinte forma.
As imagens são produzidas, veiculadas e interpretadas a partir da existência
de certas regras específicas quanto ao tempo e lugar e que definem, em uma
época dada, as condições que o sujeito tem que obedecer quando participa
do processo de produção e disseminação e interpretação. As imagens
circulam no campo social e se relacionam de acordo com as conveniências e
contingências, podendo servir tanto às estratégias de dominação quanto de
resistência ou recusa (NASCIMENTO, 2011, p.216)

Ao considerar o que relata Nascimento (2011), é possível crer que a imagem
anterior, assim como outras utilizadas no processo investigativo desse trabalho, nos
mostram possibilidades de conexão do imaginário com experiências sobre o espaço
e o tempo, relacionadas à arquitetura na Cidade de Goiás. Dessa forma, são trazidas
para o contexto dessa pesquisa e preenchem um campo de conveniências, mas
também de incursões, relacionado ao que se vê nos edifícios históricos e em suas
ausências também, como as provocadas pelas recusas aqui mencionadas que, de
certa forma, condicionaram a diluição do patrimônio, conforme mostram as imagens,
que constam nesse momento da pesquisa
Essas experiências também promovem a percepção que exteriorizam a
intersubjetividade por meio dos modos de ver em Berger, na medida em que vão
sendo captadas novas imagens, desbravando novos entendimentos relativos a
arquitetura colonial durante as caminhadas pela cidade e a observação direta. Dessa
maneira, a cidade se revela, diante do constante trânsito do olhar atento do
observador, que capta informações visuais sobre o que é preservado, mas também
sobre o que se perde, relativo ao acervo arquitetônico colonial.
Com base nessa premissa, a rua onde se encontra o referido terreno vazio
mostrado na imagem anterior também dá acesso aos monumentos históricos, como a
Praça do Chafariz e o próprio Museu das Bandeiras. Devido a essa característica,
esse lugar foi tratado, de certa forma, como um local que recebeu parte das
benfeitorias das obras de infraestrutura do tombamento (TAMASO, 2011, p.167).
Portanto, esse é mais um local que deveria ter recebido maior cuidado, dada a sua
importância geográfica no centro histórico. Porém o que podemos ver são apenas
parte de uma ruína, não de construções, como mostrado por outras figuras, mas sim
do que sobrou de um muro de contenções. Contudo, merecem uma devida atenção,
pois as pedras que o constituem, aparentemente, apresentam-se tão antigas quanto
a construção que ali ainda existem embora modificadas.
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Com essas perdas, parte do acervo material que, de certa forma, abriga o
imaterial do patrimônio, vai se perdendo. Logo, por intermédio de uma construção de
sentidos, o imaterial também tangencia os modos de ver a arquitetura colonial goiana,
por meio de um processo de mediação entre imagens, como a utilizada logo acima,
proporcionando a entendimentos sobre a temática abordada.
A essa abordagem incluem-se também outras imagens, captadas e
selecionadas durante o ato de caminhar que por hora não estão incluídas nesse
momento da pesquisa, mas apresentam uma latente narrativa, por enquanto
silenciadas. Tratam-se de imagens que, em meio a um processo de mediação, foram
separadas paulatinamente, de acordo com o desenvolvimento desse trabalhos. E
elegeram outros caminhos, ditando rumos, definindo analogias e criando articulações
variadas durante a escrita do que foi observado. Podemos ressaltar que as imagens
produzidas por meio desse processo de escolhas, que não estão contidas no corpo
dessa pesquisa no momento, estiveram envolvidas em outras decisão, tanto na
produção textual, quanto na definição de figuras, com sua respectiva numeração.
De toda forma, também condicionaram o que trouxe à tona como evidências
imagéticas ao contexto historiográfico aqui posto, e sempre inseridas em inquirições
que tramitam entre a subjetividade e a retidão, irrigando e alimentando a
transdiciplinalidade como potencial do universo de informações, sobretudo embaladas
pelo campo de estudos em Artes e Cultura Visual. Então pode-se dizer que essas
imagens, tal como todo o processo de mediação, como demonstrado, partem da
iconosfera da arquitetura colonial goiana, substanciando, dessa forma, os modos de
ver, aqui transcorridos.
Desse modo, podemos considerar que essa ocorrência de informações
abordadas a partir das fontes visuais utilizadas constroem entendimentos por meio da
produção de sentidos. Trata-se de uma condição atribuída tanto às imagens quanto
ao conteúdo teórico e textual que substancia as evidências dessa pesquisa até o
momento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa está ancorada nos “modos de ver”, Berger (1999) a arquitetura
colonial goiana, proporcionada pelo trânsito do olhar, durante as caminhadas
exploratórias, Careri (2013) e, consequentemente, nas experiências visuais vividas no
processo de percorrer pelos caminhos entre as ruas da Cidade de Goiás. Essa
vivência imersiva que ocorreu mediante a teorizações do campo transdisciplinar dos
estudos em Cultura Visual, considerando as premissas da linha C de pesquisa Cultura da Imagem e Processos de Mediação, ditaram os percursos das investigações
dessa pesquisa, caracterizados inicialmente por algumas experiências pessoais
durante a convivência com a cidade objeto de estudo.
Essa aproximação despertou o interesse e a curiosidade de escrever sobre o
que se vê em meio ao centro histórico da Cidade de Goiás. Como um paradigma para
a arquitetura colonial goiana, já há algum tempo, reconhecemos a importância que a
referida cidade tem para o contexto histórico goiano. Suas reconhecidas
especificidades, como patrimônio histórico, e o processo de tombamento, fazem da
própria arquitetura colonial um estímulo a vários pesquisadores.
Portanto, é natural que nós também viéssemos a sentir esse envolvimento
com essa pesquisa, a ponto de escrevermos sobre o que vemos em meio a esse
contexto historiográfico, com interessante potencial imagético. Esse trabalho
dissertativo ainda tem como percurso outros momentos que compõem sua estrutura,
como a abordagem conceitual, teórico e também metodológica, pois tem a finalidade
de esclarecer e, de certa forma, familiarizar o leitor dessa dissertação, sobre o
conteúdo teórico que esse trabalho contém. Portanto, temáticas como modos de ver,
processo de mediação, iconosfera, assim como o próprio campo de estudos em
Cultura Visual, são tratados nesse momento como uma expectativa de melhor
conduzir a quem vier ter contato, com os procedimentos investigativos e
metodológicos intrínsecos a esse trabalho.
Também é parte integrante do percurso dessa pesquisa um momento em que
optamos por utilizar uma historiografia, contextualizando o período histórico dos
séculos XVIII, através das produções de pesquisa de Coelho (2001;2013), Boaventura
(2001;2007) e XIX quando se trata das publicações de Oliveira (2001;2010). Porém
nessa contextualização historiográfica, os três pesquisadores apresentam em seus
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trabalhos iconografias e narrativas sobre o processo de formação do espaço urbano
das cidades históricas, e as transformações ocorridas a partir da descoberta do ouro
nos séculos coloniais e a incidência das práticas de poder nesse processo.
As relações de poder, tanto por parte da igreja quanto das imposições vindas
de Portugal, marcaram as políticas setecentistas de descoberta, exploração e
expansão, assim como uma sistemática para manter sobre o território, um necessário
controle político, social que satisfizessem os interesses econômicos de ambos os
poderes. Há um momento do trabalho em que as imagens cartográficas mostram as
estratégias expansionistas pretenciosas, pois, em pleno século XVIII, já utilizavam de
recursos de desenhos de representação. Essa tecnologia do desenho cartográfico
deram condições de manter a Coroa Portuguesa informada sobre o potencial
econômico e navegável sobre o território colonial, como se fosse um relatório cartorial
das terras das “Capitanias dos Goyazes”, Boaventura (2007, p.101), em que haviam
dados reais sobre a geografia do sertão goiano, através de técnicas de cartografia em
pleno século XVIII.
Durante essa pesquisa, demos conta que os procedimentos de investigação
e escrita, às vezes, não nos mostram um desfecho. Essa possibilidade foi ocorrendo
de acordo com o andamento dos trabalhos, fazendo do afinco e da tenacidade uma
aliada do processo de escrita. Deste modo, vivenciamos a realidade de que nada está
pronto ou resolvido e que, aos poucos, vamos descobrindo nos caminhos da pesquisa,
condições de um desenvolvimento rumo a uma conclusão dessa dissertação. Assim,
mesmo que tenhamos uma estrutura inicial preposta, em determinado momento o
destino final dela nos escapa e temos que correr, não só para alcançá-la, mas para
ultrapassá-la e tomar a direção. E, depois disso, novamente vemos os caminhos
escolhidos que nos mostram o rumo, mas não o final ainda.
Foi nessa busca insistente e às vezes angustiante, sem ver um final possível,
e sem achar que poderia ser assim, é que partimos para um desfecho temporário
desse pesquisa, a qual acreditamos estar alinhada de forma considerável com os dois
capítulos anteriores. Desse modo, nos apoiamos nos relatos etnográficos, durante as
várias caminhadas realizadas, observando, fazendo anotações sobre o que víamos
em caderneta de campo, o que visualizamos sobre um possível desfecho. Durante
essa busca, foram realizadas várias fotografias, algumas estão contidas nesse
trabalho, outras mal se contém, guardadas em um HD. Pois estão lá sedentas por
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participarem como fontes visuais, e a fim de complementarem as etnografias, que
estão compondo esses relatos. Por vezes, sentimos que elas querem cumprir o seu
papel, de que “Imagens são mediações entre homem e mundo. (Flusser, 2011, p.23).
Além das citações de Flusser (2011), entre outros autores que congregam
todo o referencial teórico, contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho,
sobretudo com a utilização de imagens que deram condições de realizar um processo
de mediação. Sejam as produzidas com o ato de fotografar ou as encontradas na
historiografia, que auxiliaram na concepção de ideias, de uma forma que não tivessem
simplesmente uma carga meramente ilustrativa. Essa maneira de trabalhar as
imagens nos possibilitou a produção de pensamentos sobre o tema em questão,
sobretudo por meio de um acionamento do imaginário, promovendo outras conexões
que rondam nossas mentes, e que produzem sentidos.
Nesse momento, cremos que os autores escolhidos nos deram condições
de estabelecer uma conexão entre o trânsito do olhar e os modos de ver. Essas
reflexões que acompanham a ideia central dessa dissertação, seja ao escreverem
sobre concepções da imagem e da fotografia, ou nas demonstrações sobre as
relações de poder, entre estado e a igreja, sobre um domínio territorial. As conexões
estabelecidas entre os autores e suas publicações, e esse trabalho podem ser
conferidas na metodologia aplicada, ora nas caminhadas exploratórias, ora no
momento dos registros fotográficos, e estendendo-se aos relatos etnográficos e suas
aplicações durante os trabalhos dessa pesquisa.
Acreditamos que há nesse trabalho, uma contribuição para o meio acadêmico,
quando discutimos os argumentos trabalhados, sobre efeitos do trânsito do olhar, e
da “observação direta“ descritas por Rocha e Eckert (2008), pois entendemos que
essa é uma maneira de captar informações como pesquisadores , associadamente
não só ao que foi trilhado, observado, sentido e fotografado, mas também ao que foi
contextualizado pelos autores, e pelo próprio pesquisador, em meio à iconosfera da
arquitetura colonial. A partir dessa experiência vivida, nos foi possível também efetuar
um próprio processo de mediação geral, mas também individual, quando analisamos
separadamente as fontes visuais das cidades de Pirenópolis e da Cidade de Goiás,
dentro do próprio contexto particular de cada uma, sobre a temática abordada. Essa
aproximação com o tema colonial também opera na condução de narrativas que
agregaram significâncias históricas, na quais encontram-se outras possíveis
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argumentações de pesquisa que também estão situadas no centro histórico da Cidade
de Goiás, que, de certa forma, envolvem o estado, e alguns outros órgãos, federais
responsáveis pelo uso e conservação de algumas construções do referido período.
Provavelmente essa argumentação evidencie um apontamento para novas
investigações, como estudos sobre o fato de haver no centro histórico da Cidade de
Goiás, investimentos pesados em alguns edifícios históricos e outros não. Talvez
possa vir a ser um conjunto de informações propensas para se problematizar outros
modos de ver, pois encontramos durante as caminhadas exploratórias com ênfase na
observação direta placas de obras, com consideráveis cifras gastas para revitalização
e/ou reconstrução de edificações, que se bem geridas poderiam significar a
manutenção e conservação de várias outras construções menores.
Desse modo, acreditamos que os referidos recursos públicos poderiam ser
aplicados a outras construções, como as residências, mostradas nos relatos
etnográficos, que hoje estão em estado de ruínas. Como também àquelas que estão
em processo de diluição, pois, de certa forma, se forem totalmente diluídas pelo
tempo, serão apagadas de vez da memória, das histórias e acontecimentos que há
em cada uma um pouquinho do que contar sobre os fatos ocorridos em uma cidade
histórica. De certo modo, poderiam também preencher os modos de ver e suas demais
considerações presentes nessa pesquisa, se ainda estivessem presentes em meio à
iconosfera da arquitetura colonial. E, consequentemente, poderia exercer suas
contribuições entre as dinâmicas que ocorreram e ainda ocorreram por mais tempo.
Proporcionando, então, entendimentos em meio à construção de sentidos, com todas
as variáveis que compreendem as nuances sobre as ações de pesquisa, como as
descritas por Martins e Tourinho.

Ações de pesquisa são impregnadas de pessoalidades e interesses muitas
vezes desconhecidos. Tempo, observação, diálogo e interação são
dimensões aliadas que atiçam o(a) pesquisador(a) a perambular em meio a
realidades ora inspiradas em vivências acumuladas, ora lentamente
insinuadas, incutidas e introduzidas nos desejos de quem quer aprender a
conectar e conhecer o mundo que nos cerca”. (MARTINS, TOURINHO, 2013,
pg.61)

157

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALLOA, E. Entre a transparência e a opacidade - o que a imagem dá a pensar.
In:______. (Org.) Pensar a Imagem. 1. Ed. Belo Horizonte: Autentica Editora, p. 7,
2015.
BACHELARD, G. A poética do espaço. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes. 2008.
BARRET, T. A crítica de Arte. Como entender o contemporâneo -3ª ed. AMGH. Porto
Alegre, 2014.
BELTING, H. Entre a transparência e a opacidade – o que a imagem dá a pensar. In:
ALLOA, E. (Org.) Pensar a Imagem. Belo Horizonte: Autentica Editora, p.7, 2015.
______. A janela e o muxarabi uma história do olhar entre Oriente e Ocidente. In:
ALLOA, E. (Org.) Pensar a Imagem. Belo Horizonte: Autentica Editora, p.117-118,
2015.
BERGER, J. Modos de Ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
BEZERRA, P. F. B., BARROS, J. D. V., DE JESUS, S. (Org). Anais do VIII Seminário
Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: arquivos, memorias, afetos.
Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2015.
BOAVENTURA, D. M. R. Arquitetura religiosa de Vila Boa de Goiás de Goiás no
século XVIII. Dissertação de mestrado. São Paulo: EESC-USP, 2001.
______. Urbanização em Goiás no século XVIII. São Paulo: FAU-USP, 2007.
BRANDI, C. Teoria da restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
BURY, John. A arquitetura e a arte no Brasil colonial. São Paulo Nobel, 1991
BUARQUE DE HOLANDA, S. Raízes do Brasil. 18 ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1986.
______. História geral da civilização brasileira: a época colonial. V1 e 2. Editora
Bertrand do Brasil, 1989.
CAMPOS, R. A cultura visual o olhar antropológico. VISUALIDADES, Goiânia v.10
n.1 p. 17-37, jan-jun 2012.
______. Introdução à cultura visual. Abordagens e metodologias em ciências
sociais. Lisboa: Mundos Sociais, 2013.
CARERI, F. O caminhar como prática estética. São Paulo: G. Gill, 2013.
COELHO, G. N. Iconografia Vila-Boense. 1. ed. Goiânia: Editora UFG, 2013. v. 1.
160 p.
______. O Espaço urbano em Vila Boa: Entre o erudito e o vernacular. Goiânia:
Editora da Universidade Católica de Goiás, 2001.

158

COSTA, L. Arquitetura. Coleção Biblioteca Educação é Cultura, v.10. Rio de Janeiro:
Fename Bloch, 1980.
DELEUZE, G. Sobre a imagem-movimento: Conversações. 1ª ed. São Paulo:
Editora 34, 1992. p.69.
DELSON, Roberta Marx. Novas Vilas para o Brasil Colônia. Brasília: Ed. Alva-Ciord,
1997.
DIDI-HUBERMAN, G. Diante da Imagem, a imagem como rasgadura e a morte do
deus encarnado. São Paulo: Editora 34, 2014.
DINIZ, L. N. Projetos contemporâneos em ruínas: o passado compartilhado no
presente. III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura, cidade e projeto: uma coletiva. São Paulo, 2014,
p.3-4.
ELIS, B. Chegou o governador. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p.28.
FILHO, A. V. A cidade, a imagem e a arte como atualização da produção escolar. In:
MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.) Educação da Cultura Visual: aprender...
pesquisar... ensinar... Editora UFSM, 2015, p.97-110.
FLORES, C. R. Cultura visual, visualidade, visualização, matemática: balanço
provisório, propostas cautelares. ZETETIKÉ – FE – Unicamp – v. 18, Número
Temático p.277, 2010.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.
Apostila.
FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: O nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 1987.
FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta. Ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
CHOAY, Françoise. A alegoria do Patrimônio. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
GARCIA, L. F. Configuração a fronteira. In:______. Goyaz: uma província do sertão.
Goiânia: Cânone Editorial Editora PUC-Goiás, 2010.
GUBERN, R. La iconosfera Y los nuevos médios de comunicación mecanográficos.
In: MERCADER, A; SUÁREZ, R. (Ed.) Puntos de encuentro e la iconosfera:
interaciones e em el audiovisual. Barcelona: Publications e Editions de la Universitat
de Barcelona, 2013. p. 31-42
HERNANDEZ, F. A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao
reposicionamento do sujeito. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.) Educação da
cultura visual conceitos e contextos. Santa Maria: Editora UFSM, 2013.
______. Catadores da Cultura Visual: transformando fragmentos em nova narrativa
educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.

159

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001.
KNAUSS, P. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem. Anos 90, Porto
Alegre, v. 15, n. 28, p.151-168, dez. 2008.
______. O desafio de fazer história com imagens. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n. 12,
p. 97-115, jan-jun, 2006.
MARTINS, R. e TOURINHO, I. (orgs.). Educação da cultura visual: conceitos e
contextos. Santa Maria, Ed. UFSM, 2011.
MALERBA, J. Em busca de um conceito de Historiografia: elementos para uma
discussão. In: Varia História, UFMG, nº. 27, 2002, p. 27-47.
MARTINS, M. C. (coord.). Curadoria educativa: inventando conversas. Reflexão e
Ação – Revista do Departamento de Educação/UNISC – Universidade de Santa Cruz
do Sul, vol. 14, n.1, p.9-27, jan/jun 2006.
MEIRA, M. R. Filosofia da Criação: reflexões sobre o sentido do sensível. Porto
Alegre: Mediação, 2003.
MENESES, U. T. B. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório,
propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, 2003.
______. Rumo a uma “Historia Visual”. In: MARTINS, J. S.; ECKERT. C.; NOVAES,
S. C. (Org.). O imaginário e o poético nas Ciências Sociais. EDUSC, 2005.
MITCHELL, J. T. O que as imagens realmente querem? In: ALLOA, E. (Org.) Pensar
a Imagem. 1 ed. Belo Horizonte: Autentica Editora, p. 165, 2015.
MONTEIRO, R. H. Cultura Visual: definições, escopo, debates. Domínios da
Imagem, Londrina, V.i,2, p.129-134, Maio 2008.
MORIGI, V. J. Teoria social e comunicação: representações sociais, produção de
sentidos e construção do imaginários midiáticos. Artigo publicado na edição 1, em
dezembro de 2004, da revista eletrônica http://www.compos.org.br/e-compos 2004.
MURRAY, J. Hamlet no Holodeck: O futuro da narrativa no ciberespaço. Trad. Elissa
Khoury Daher, Marcelo Fernandez Cuzziol. São Paulo: Itaú Cultural: Unesp, 2003.
NASCIMENTO, E. A. do. Singularidades da Educação da Cultura Visual nos
Deslocamentos das Imagens e das Interpretações. In: Educação da Cultura Visual:
Conceitos e Contextos. Orgs. MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene. Santa
Maria: Ed. Da USFM, 2011.
OLIVEIRA, A. M. V. A casa como universo de fronteira. Campinas, SP. 2004
OLIVEIRA, A. M. V. Fazendas Goianas: a casa como universo de fronteira.
Goiânia: Editora UFG, 2010.
OLIVEIRA, A. M. V. Uma ponte para o mundo goiano do século XIX: um estudo
da casa meia-pontense. 1. ed. Goiânia: Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico
Teixeira, 2001.

160

PERISSÉ,

A.

P.

Cultura

Visual.

Disponível
em:
semiologiaiscsp.files.wordpress.com/2009/03/cultura-visual1.ppt - Acesso em: 26 Fev. 2018.
ROCHA, A. L. C.; ECKERT, C. Etnografia: Saberes e práticas. Iluminuras: série de
publicações eletrônicas do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, LAS, PPGAS, IFCH
e ILEA, UFRGS. Porto Alegre, N. 21 (2008), p.23.
ROCHA, C. Deslumbramentos e encantamentos: estratégias tecnológicas das
interfaces computacionais. Zona Digital, n. I, 2011. Disponível em:
http://zonadigital.pacc.ufrj.br/deslumbramentos-e-encantamentos-estrategiastecnologicas-das-interfaces-computacionais/#. Acesso em: 23 mar. 2017.
ROUILLÉ, A. A fotografia: entre documentos e arte contemporânea. Tradução
Constância Egrejas. São Paulo: Ed. SENAC. S.P, 2009.
RÜSEN, J. Some Theoretical Approaches to Intercultural Comparative
Historiography. History & Theory, v. 35, n. 4, p. 5-22, 1996. Citação na p. 18.
SAMAIN, E. As imagens não são bolas de sinuca. Como pensam as imagens.
In:______. (org.). Como pensam as imagens. Campinas; SP, Unicamp, 2012, p. 2137.
SANT’ANNA, T. Imagem, cultura visual e poder: incursões foucaultianas e
deleuzeanas. Goiania: Kelps, 2016.
SOUZA, S. R. L., FRANCISCO, A. L. O Método da Cartografia em Pesquisa
Qualitativa: Estabelecendo Princípios... Desenhando Caminhos... Investigação
Qualitativa em Saúde, Investigación Cualitativa en Salud. Volume 2 – 5º Congresso
Inbero-americano em Investigação Qualitativa. Atas CIAIQ2016
TAMASO, I. Paradoxos da conservação patrimonial na cidade de Goiás (Brasil): o
debate cultural acerca dos lampiões e das pedras. In: ROSAS, Maribel; TOBAR,
Javier; ZÁRATE, Alberto (Orgs.). Arte y patrimonio cultural: inequidades y
exclusiones. – Cauca: Editorial Universidad de Cauca, 2011.
TAVIN, K. Antecedentes críticos da cultura visual na arte e educação nos Estados
Unidos. In: K. MARTINS, R. (Org.) Visualidade e Educação, Goiânia: FUNAPE, p.
11-23, 2008.
THÜRLE MANN, F. Olhar como os pássaros. Sobre a estrutura de enunciação de um
tipo de mapa cartográfico. Revista Galáxia, São Paulo, n. 22, p. 118-132, dez. 2011.
VAZ, M. D. A. C.; ZÁRATE, M. H. V. E. A casa goiana documentação arquitetônica.
Goiânia: Ed. Da UCG, 2003.

161

ANEXOS
Anexo 1 Parecer Consubstanciado CEP
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